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  إزالة شعر المرأة بالليزر 
  بين الفقه والطب

  
   )*( فاتن بنت محمد بن عبد اهللا المشرف  ٠د                               

 :مقدمة ال
الحمد هللا رب العالمين، والـصالة والـسالم علـى أفـضل األنبيـاء والمرسـلين، نبينـا 

  :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

سن تقــويم، وفطــر المــرأة علــى حــب التجمــل والتــزين، خلــق اهللا اإلنــسان فــي أحــ
ة المـرأة وأباح لها التجمـل وفـق ضـوابط شـرعية حـددها الـشارع، وممـا يـدخل فـي زينـ

 فيـــه ً كـــشعر الـــرأس، وقـــد ال يكـــون مرغوبـــا فيـــه فيكـــرمًالـــشعر، حيـــث يكـــون مرغوبـــا
  .كشعر اإلبط وغيره

ًوازالــة الــشعر مــن المــسائل التــي تعــرض لهــا الفقهــاء قــديم ً وحــديثا، حيــث قــسم إ
  : إلى ثالثة أقسامالعلماء الشعر

  . قسم نص الشارع على تحريم إزالته-١
  . قسم نص الشارع على طلب إزالته-٢
  . قسم سكت عنه-٣

 ، ونتـف،وجملة كالم الفقهاء فـي هـذه المـسائل إزالتـه بـالطرق التقليديـة مـن حلـق
إلزالـة الـشعر عنـد النـساء وغيره، أما في العصر الحاضر فقد انتشرت طرق جديـدة 

  ).إزالة الشعر بأشعة الليزر:(منها
 لكثرة إقبال النساء على إزالة الشعر بهذه الطريقة، وترددهن على المراكز ًونظرا

 :والعيــادات المتخصــصة فــي ذلــك، أحببــت أن أســهم ببحــث هــذا الموضــوع بعنــوان
  ).إزالة شعر المرأة بأشعة الليزر بين الفقه والطب(

                                                           

  . الرياض– جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية –ية الشريعة  كل–قسم الفقه  )*(
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  :موضوع وأسباب اختيارهأهمية ال
 كثــرة إقبــال النــساء علــى المراكــز والعيــادات المتخصــصة؛ إلزالــة الــشعر بأشــعة -١

مـــــن رواد هـــــذه المراكـــــز لهـــــذا الغـــــرض، ممـــــا % ٩٠الليـــــزر، حيـــــث إن نـــــسبة 
  .يستدعي معرفة الحكم الشرعي في ذلك

 لـذا لـزوج؛ للتـزين لهللا عليـه، ولحـاجتهن اهتمام النساء بالزينة وذلك مما فطرها ا-٢
  .لها التجمل وفق ضوابط شرعية محددةأباح اهللا 

 لغزارتــه، ولــسرعة خروجــه ة عنــد بعــض النــساء فــي إزالــة الــشعر؛ وجــود المــشق-٣
  .بالطرق التقليدية، مما يستدعي اللجوء للطرق الحديثة

  :أهداف الموضوع
،  مراعــاة اإلســالم لطبيعــة النــساء فــي حــب التجمــل بإباحــة طــرق شــرعية للزينــة-١

  .وبيان صالحية اإلسالم لكل زمان ومكان
  . دراسة الحكم الشرعي إلزالة شعر المرأة بأشعة الليزر-٢
 بيـان القواعـد الفقهيـة والــضوابط الـشرعية التـي ينبنـي عليهــا الحكـم الـشرعي فــي -٣

  .إزالة شعر المرأة بالليزر
  :الدراسات السابقة

للــدكتور ) لجراحــة التجميليــةا:( مــن الدراســات الــسابقة فــي هــذا الموضــوع كتــاب-١
صــالح بــن محمــد الفــوزان، رســالة دكتــوراه، مطبوعــة، تعــرض الباحــث فــي أحــد 
المباحــث لهــذا الموضــوع، وقــد أجــاد فــي بحــث هــذه المــسألة، لكــن تعــرض لهــا 

              فـــــي حـــــين توســـــعت فيـــــه حيـــــث ذكـــــرت حقيقـــــة – حـــــسب رأيـــــي –باختـــــصار 
ت عــن حكــم إزالــة شــعر المــرأة بــالليزر أشــعة الليــزر وفوائــدها وأضــرارها، وتكلمــ

  .وهل يعتبر مثل الكي؟، وعرضت القواعد الفقهية التي ينبني عليها البحث
عــادل : للــدكتور) حكــم إزالــة الــشعر بــالليزر( فــي بحــث ً ومثــل هــذا يقــال أيــضا-٢

  . جامعة الكويت– كلية الشريعة –مبارك المطيرات 
نت علي المـديفر، وقـد تكلمـت عـن حكـم عبير ب: للدكتورة) أحكام الزينة:( كتاب-٣
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إزالــة الــشعر بــالطرق التقليديــة، بخــالف بحثــي الــذي تكلمــت فيــه عــن الطريقــة 
  ).أشعة الليزر:(الحديثة في إزالة الشعر وهي

  :منهج البحث
  :سألتزم في هذا البحث بما يأتي

 بحـــث المـــسألة الـــواردة بـــذكر أقـــوال العلمـــاء فيهـــا، وأدلـــتهم، حـــسب االتجاهـــات -١
  .لفقهيةا

 االقتصار على المذاهب الفقهية األربعة، مع توثيـق األقـوال مـن كتـب المـذهب -٢
  .نفسه وبيان األدلة، وما ورد عليها من مناقشات، مع الترجيح

  . ترقيم اآليات، وعزوها إلى سورها-٣
 تخريج األحاديـث الـواردة مـع بيـان مـا ذكـره أهـل الـشأن فـي درجتهـا إن لـم تكـن -٤

  .أو أحدهما، فإن كانت كذلك اكتفيت حينئذ بتخريجهمافي الصحيحين 
 ذكــر الخاتمــة وهــي عبــارة مــن ملخــص للبحــث فيــه أبــرز النتــائج التــي توصــلت -٥

  .إليها من خالل البحث
  . إتباع البحث بفهرس الموضوعات، وفهرس المصادر والمراجع-٦

  :خطة البحث
  .سيتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهار

  :المقدمة
ــــاره، وأهدافــــه، ومــــنهج البحــــث، توتــــش ــــة الموضــــوع وأســــباب اختي ــــى أهمي مل عل
  .وخطته
  :التمهيد

  :مشروعية التجمل، وفيه مبحثان
  .ًمشروعية التجمل إجماال: المبحث األول
  :طرق إزالة شعر المرأة: المبحث الثاني

  .الطرق التقليدية: ًأوال
  .الطرق الحديثة: ًثانيا
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  :حقيقة أشعة الليزر، وفيه أربعة مطالب: المبحث األول
  .تعريف أشعة الليزر: المطلب األول
  .كيفية إزالة الشعر بالليزر: المطلب الثاني
  .مميزات استخدام أشعة الليزر في إزالة الشعر: المطلب الثالث
  .األضرار المترتبة على استخدام أشعة الليزر في إزالة الشعر: المطلب الرابع

  : حكم إزالة الشعر للمرأة بالليزر، وفيه أربعة مطالب:المبحث الثاني
  .ًحكم إزالة الشعر للمرأة بالليزر إجماال: المطلب األول
  .في اعتبار أشعة الليزر مثل الكي: المطلب الثاني
  .القواعد الفقهية المرتبطة بهذا البحث: المطلب الثالث
  :ئلحكم إزالة الشعر للمرأة، وفيه أربع مسا: المطلب الرابع
  :حكم إزالة شعر الحاجبين للمرأة، وفيها فرعان: المسألة األولى

  .إزالة شعر الحاجبين للمرأة بالطرق التقليدية: الفرع األول
  .إزالة شعر الحاجبين للمرأة بالليزر: الفرع الثاني

  :إزالة شعر الوجه للمرأة، وفيها فرعان: المسألة الثانية
  .ة بالطرق التقليديةإزالة شعر وجه المرأ: الفرع األول
  .إزالة شعر وجه المرأة بالليزر: الفرع الثاني

  :إزالة شعر اإلبط والعانة، وفيها فرعان: المسألة الثالثة
  .إزالة شعر اإلبط والعانة بالطرق التقليدية: الفرع األول
  .إزالة شعر اإلبط والعانة للمرأة بالليزر: الفرع الثاني

  :اقي الجسم للمرأة، وفيها فرعانإزالة شعر ب: المسألة الرابعة
  .إزالة شعر باقي الجسم للمرأة بالطرق التقليدية: الفرع األول
  .إزالة شعر باقي الجسم للمرأة بالليزر: الفرع الثاني

  .وفيها أهم نتائج البحث: الخاتمة
  .فهرس المصادر والمراجع، فهرس الموضوعات: الفهرس
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  التمهيد
  مشروعية التجمل

  :وفيه مبحثان 
  .ًمشروعية التجمل إجماال: المبحث األول

شــرع اإلســالم لعبــاده المــؤمنين التجمــل والتــزين فــي اللبــاس والهيئــة والنظافــة، 
حيــــث فطــــرهم علــــى حــــب التــــزين والتجمــــل، وقــــد دلــــت النــــصوص الــــشرعية علــــى 

 وممـا يـدل علـى وابط الـشرعية التـي ذكرهـا العلمـاء،مشروعية التجمل إذا كان بالـض
  :ذلك

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������m\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S :تعـــــــــــــــــــــــــالى قولـــــــــــــــــــــــــه -١

]]]] l)١(.  

دلـــت اآليـــة علـــى لبـــاس الرفيـــع مـــن الثيـــاب، والتجمـــل بهـــا فـــي :(قـــال القرطبـــي
  ).خواناد، وعند لقاء الناس، ومزاورة اإلالجمع واألعي

فس ال يـــالم فيـــه، وذلـــك حـــظ الـــن. مـــيالُفـــإن اإلنـــسان يجـــب أن يـــرى ج( :وقـــال
 ويلبس بطانة الثوب الخـشنة ، ويسوي عمامته، وينظر في المرآة،ولهذا يسرح شعره

 )ولـيس فـي ذلـك شـيء مـن هـذا يكـره ويـذم. إلى داخل، وظهارته الحسنة إلـى خـارج
)٢(.  

وهذا التوسيع من اهللا لعبـاده بالطيبـات، جعلـه لهـم ليـستعينوا :(وقال ابن سعدي
  .)٣ (...)حه إال لعباده المؤمنينبه على عبادته، فلم يب

وأبـاح اهللا مـن التحلـي ، فالزينة من المقاصـد األصـلية التـي امـتن اهللا بهـا علينـا
  )٤(.لحاجتهن للتزين لألزواج، واللباس للنساء ما حرمه على الرجال

                                                           

 ).٣٢(جزء من اآلية : سورة األعراف )١(
 .١٩٧-٧/١٩٦: الجامع ألحكام القرآن )٢(
  .١/٢٨٧: تيسير الكريم الرحمن )٣(

  .٨/١٢٦: المغني: ينظر (٤)
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)١( ��m��H�����G��F��E��D��C��B��H�����G��F��E��D��C��B��H�����G��F��E��D��C��B��H�����G��F��E��D��C��Bl: قوله تعالى-٢
.  

  .)٢( واللباس، والكساء، من الثياب:أي

ًطــاب لجميــع بنــي آدم وان كــان وارداهــذا خ:(فــي فــتح القــديرقــال   علــى ســبب ٕ
مـا يتـزين بـه النـاس : والزينـةخاص، فاالعتبار بعموم اللفـظ ال بخـصوص الـسبب، 

  .)٣ (..)من الملبوس، أمروا بالتزين عند الحضور إلى المساجد للصالة والطواف
ة ويــوم العيــد، يــستحب التجمــل عنــد الــصالة، والســيما الجمعــ:(وقــال ابــن كثيــر

  .)٤ (...)يب ألنه من الزينة، والسواك ألنه من تمام ذلكوالط
ال «: قــال– � - عــن النبــي – رضــي اهللا عنــه - وعــن عبــد اهللا بــن مــسعود  -٣

إن الرجــل (: قــال رجــل»يــدخل الجنــة مــن كــان فــي قلبــه مثقــال ذرة مــن كبــر
حـب الجمـال، إن اهللا جميـل ي«:قـال)  ونعله حـسنة؟ًيحب أن يكون ثوبه حسنا

  .)٥(»الكبر بطر الحق، وغمط الناس
اآلمـــر بالتجمـــل لـــه بنظافـــة الثيـــاب : أي) إن اهللا جميـــل يحـــب الجمـــال:(فقولـــه

  .)٦(واألبدان، والنزاهة عن الرذائل والطغيان
  أو أعجــب � أي اللبــاس كــان أحــب إلــى النبــي:(قلنــا ألنــس:  وعــن قتــادة قــال-٤

  .)٨)(٧ ()الحبرة:(قال) إلى رسول اهللا؟
                                                           

 ).٣١: (سورة األعراف )١(

 .١٢/٣٨٩:، جامع البيان٣/٢٢٥:معالم التنزيل: ينظر )٢(

 .٢/٢٢٨: فتح القدير )٣(

 .٣/٤٠٦: تفسير ابن كثير )٤(

 ).٥٨١٣( ح ١/٦٣):  تحريم الكبر وبيانه:باب (،) اإليمان:كتاب:(رواه مسلم )٥(

 .١/٢٨٨: المفهم )٦(

ٌَبرد يمان والجمع حبر وحبرات: الحبرة )٧( ًما كان موشيا مخططـا: والحبير من البرود. ِ  .ينظـر :
 .١/٣٢٨:ب الحديث واألثرالنهاية في غري

، )٥٨١٢( ح ٤/٥٩):بـــــــــاب البــــــــرود والحبـــــــــرة والـــــــــشملة)(كتـــــــــاب اللبــــــــاس:(رواه البخــــــــاري )٨(
 ).٢٠٧٩( ح ٨٦٣ص ):باب فضل لباس ثياب الحبرة)(كتاب اللباس:(ومسلم
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  :وجه الداللة
  .  كان يحب الحسن من الثياب مما يدل على اتخاذه للزينة� أن النبي

هــي مــن بــرود الــيمن تــصنع مــن قطــن وكانــت أشــرف الثيــاب :(قــال ابــن بطــال
 مزينــة، والتحبيــر التــزيين :ســميت حبــرة ألنهــا محبــرة أي: وهــذه البــرود. )١()عنــدهم

  .)٢(والتحسين
ً فـــرأى رجـــال شـــعثا� تانـــا رســـول اهللاأ:  وعـــن جـــابر بـــن عبـــد اهللا قـــال-٥  قـــد تفـــرق ً

ً ورأى رجـال آخـر وعليـه »أما كان يجد هذا مـا يـسكن بـه شـعره؟«:فقـال. شعره
  .)٣(»أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟«:ثياب وسخة فقال
  :وجه االستدالل

. فــي الحــديث اســتحباب تنظيــف شــعر الــرأس بالغــسل والترجيــل بالزيــت ونحــوه
  .)٤(افة من األوساخ الظاهرة على الثوب والبدنوفيه طلب النظ

  وهــذا عنــدي أصــل فــي إباحــة التــزين والتنظــف كلــه، مــا لــم:(قــال فــي التمهيــد
ــــــساء، وانمــــــا اســــــتثنيت ذلــــــك لقــــــول رســــــول اهللا ــــــك بالن   :� ٕيتــــــشبه الرجــــــل فــــــي ذل

. )٥(»لعن اهللا المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات مـن النـساء بالرجـال«
 فـــالتزين والتنظـــف مبـــاح بهـــذا.  � لعمـــوم، إال أن يخـــصه عنـــه شـــيءوهـــذا علـــى ا

                                                           

 .١٣/٢٨٨: فتح الباري )١(

 .٥/٤٠٢:، المفهم١٤/٥٦:شرح النووي على صحيح مسلم: ينظر )٢(

، )٤٠٦٢( ح ٤/٢١٥):بــاب فــي غــسل الثــوب وفــي الخلقــان) (كتــاب اللبــاس:(رواه أبــو داود )٣(
  .وصححه األلباني) ٥٢٥١( ح ٨/٥٦٧):باب تسكين الشعر) (كتاب الزينة:(والنسائي

 .٧٢٦سنن أبي داود بحكم وتعليق األلباني ص : ينظر  

 .١١/١١٢:عون المعبود )٤(

ــــي صــــحيحه )٥( ــــاس:(أخرجــــه البخــــاري ف ــــاب اللب ــــاب) (كت ــــشبهات  الم:ب ــــساء والمت ــــشبهون بالن ت
  ).٥٨٨٥( ح ٤/٧١):بالرجال
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ًالحــديث وغيــره، مــا لــم يكــن إســرافا وتنعمــا، وتــشبها ً    بالجبــارين، يــدل علــى ذلــك قولــهً
  .)٣())٢(» من اإليمان)١(البذاذة« : �

ـــة الـــشعور المـــذكورة( :قـــال النـــووي . ٕاســـتحباب الغـــسل والطيـــب والتنظـــف وازال
 بالجمعـة بـل هـو مـستحب ريهة ولبس أحسن ثيابه ليس مختصاكوالظفر والروائح ال

  .)٤ ()لكل من أراد حضور مجمع من مجامع الناس
  يــصغي إلــي رأســه � كــان النبــي:( قالــت– رضــي اهللا عنهــا – وعــن عائــشة -٦

  .)٥ ()وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض
  :وجه االستدالل

 معتكف أي في وقت العبادة، مما   كان يرجل رأسه ويسرحه وهو� إن النبي
  .يدل على مشروعية التجمل

يـب والغـسل والحلـق والتـزين وفـي الحـديث جـواز التنظـف والتط:(قال ابن حجر
  .)٦ () بالترجلًإلحاقا

                                                           

د التواضـــع فـــي اللبـــاس وتـــرك أرا. رث اللبـــسة: بـــذ الهيئـــة أي: ليقـــا. رثاثـــة الهيئـــة: البـــذاذة  )١(
  .التبجح به

 .١/١١٠:النهاية في غريب الحديث واألثر: ينظر  

  ).٤١٦١( ح ٤/٢٥٤:أول الباب): كتاب الترجل:(  رواه أبو داود)٢(
ْباب من ال يؤبه له) (كتاب الزهد:(وابن ماجة   قال عنه ابن عبد البر ) ٤١١٨( ح ٢/٦٥٩):َ

 يـسقط معـه االحتجـاج بـه، وال يـصح معـه ًاختلف في إسناده اختالفـا: (٢٤/١٢: في التمهيد
  ).صحيح: (٢/٥٣٥: وقال األلباني في تعليقه على سنن أبي داود) اإلسناد

  .٥/٥٥:   التمهيد)٣(

 .٤/٤١١:جموعالم  )٤(

ــــــــي صــــــــحيحه  )٥( ــــــــاب االعتكــــــــاف:(أخرجــــــــه البخــــــــاري ف ــــــــاب الحــــــــائض ترجــــــــل رأس ) (كت ب
بــاب جــواز غــسل الحــائض رأس ) (كتــاب الحــيض:(، ومــسلم)٢٠٢٨( ح ٢/٦٦):المعتكــف

 ).٢٩٧( ح ١٤٠ص ): زوجها وترجيله

 .٥/٤٧٨: فتح الباري  )٦(
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   المبحث الثاني
  طرق إزالة شعر المرأة

  :)١(طرق تقليدية: ًأوال
ً اســتعماال وأســهلها  تعــد هــذه الطريقــة مــن أكثــر الطــرق:إزالــة الــشعر بالحالقــة -١

جلــد واحمــراره لــدى ذوات البــشرة أقلهــا تكلفــة، لكــن قــد تــسبب تهــيج الوأســرعها و
 ًد يــوم أو يــومين فقــط، ويكــون قاســياكمــا أن الــشعر ينمــو بــسرعة بعــ. الحــساسة

  .حاد الملمس
ٕ وازالـة ، بالـشمع أو الحـالوة بالنتف عن طريـق اليـد أو مـا يعـرفإزالة الشعر -٢

لنتـــف بالـــشمع طريقــــة شـــائعة منتـــشرة خاصـــة فـــي العــــالم الـــشعر عـــن طريـــق ا
العربــي، وهــذه الطريقــة تعطــي نعومــة للبــشرة ولفتــرة طويلــة، فنمــو الــشعر يكــون 

لــى ثالثــة أبطــأ مقارنــة بــالطرق األخــرى، حيــث يــستغرق الــشعر مــا بــين أســبوع إ
 إال أنـــه يحتـــاج اســـتخدامه لوقـــت طويـــل ومجهـــود أســـابيع للظهـــور مـــرة أخـــرى،

  .يسبب تهيج الجلد واحمراره، وظهور حبوب عند منابت الشعركبير، وقد 
كمــا أنــه ال يزيــل ســوى الــشعر الــذي يبلــغ طولــه ميليمتــرات، ومــن ثــم ال بــد أن 

ويتعين على المرأة إزالـة الـشعر فـي . مرأة حتى ينمو الشعر ويصبح طويالتنتظر ال
  .عكس اتجاه نموه

ــة الــشعر بالكريمــات -٣ ، وهــي مستحــضرات طبيــة فــي )ةالمــزيالت الكيميائيــ(:إزال
 فـــي الـــشعر وي علـــى مـــواد كيميائيـــة تحـــدث تحلـــالشـــكل ســـوائل أو مـــراهم تحتـــ

وهـذه الطريقـة سـريعة وتكـسب الجلـد نعومـة، إال أن . فيتكسر على سـطح الجلـد
 ًالجلـد وتهيجـه وظهـور الطفـح أحيانـاالشعر ينمو فيها بسرعة، كما تسبب إثـارة 

  .ًوتتسم رائحتها بأنها نفاذة غالبابسبب تأثير المواد الكيميائية، 

                                                           

 وال تــشتمل علــى لــشعر إزالــة مؤقتــةالطــرق التــي تــؤدي إلــى إزالــة ا: ُيقــصد بــالطرق التقليديــة  )١(
 .إجراءات طبية
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 منـاطق ، وهـذه الطريقـة تـستخدم إلزالـة الـشعر القليـل مـنإزالة الـشعر بالملقـاط -٤
ط الـشعر مـن اويزيـل الملقـ.  المـساحات الـصغيرةمحددة من الجـسم، فهـي تالئـم

  .لكن هذه الطريقة مؤلمة. جذوره، ويستمر أثره من أسبوع إلى ثالثة أسابيع
، وهذه الطريقة تعمـل علـى نتـف الـشعر مـن عر بآالت مزودة بمالقيطإزالة الش -٥

إلـى ثالثـة أسـابيع، وال  لمـدة تـصل ًتمتاز بأن الجلد بعدها يظـل ناعمـاجذوره، و
ً طــــويال فــــي اســــتخدامها، وتتــــوفر منهــــا نوعيــــات مــــزودة بملحقــــات ًتهــــدر وقتــــا

سـتخدامها، بعـد ا مـا تـسبب تهـيج البـشرة ًتخدم للمناطق الحساسة، لكن غالبـاتس
  .)١( ما، السيما في البدايةًوتكون مؤلمة نوعا

  :الطرق الحديثة: ًثانيا
  :عني األطباء بإيجاد طرق طبية إلزالة شعر المرأة ومن هذه الطرق

  :إزالة الشعر بالتحليل الكهربائي -١
يعمـــل التحليـــل الكهربـــائي باســـتخدام تيـــار كهربـــائي عبـــر قنـــاة الـــشعرة لحــــرق 

لـــشعرة بعــد ذلـــك، ويـــتم ذلـــك عــن طريـــق توصـــيل إبـــرة أو قطـــب الجــذر، فـــال تنمـــو ا
بتيار كهربائي ثم غرسها في بصيلة الشعر، فإذا وصل التيـار الكهربـائي ) إلكترود(

مــن خــالل الجلــد إلــى البــصيلة أضــعفها، ومــع تكــرار هــذا اإلجــراء فــإن البــصيلة ال 
لـــة الـــشعر تـــصبح قـــادرة علـــى النمـــو، فتقـــضي عليهـــا، وتـــؤدي هـــذه الطريقـــة إلـــى إزا

  .بشكل دائم
؛ لكونهــا تعــالج كــل بــصيلة  الطريقــة تحتــاج إلــى وقــت طويــل جــداإال أن هــذه

، فيحتاج إلى جلسات طويلة متعـددة لمعالجـة منطقـة صـغيرة مـن الجـسم، على حدة
ــذا فيقتــصر فــي هــذه الطريقــة علــى المنــاطق الــصغيرة دون المنــاطق الكبيــرة فــي  ول

                                                           

-١١٧، بحــث حكـم إزالــة الـشعر بــالليزر ص ١٦٣-١٦٢ص : الجراحــة التجميليـة: ينظـر  )١(
 ٨٢ص: ، وأشعة الليزر واستخداماتها في الطب١٢ص: ٕ، أحكام زراعة الشعر وازالته١١٨

 .٥٦٥، دليل صحة األسرة ص ٦٠٣ص : الموسوعة الصحية الشاملة
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ن نجاحهـا متفـاوت بـسبب اخـتالف طبيعـة الـشعر أكمـا . والساقين ، كاليدين:الجسم
  .من موقع آلخر

ًوتتطلـــب مهـــارة عاليـــة وتـــدريبا متقنـــا إمكانيـــة رؤيـــة بـــصيلة  فـــي أدائهـــا، لعـــدم ً
 مكلفــــة مــــن الناحيــــة الماليــــة، وذلــــك لكثــــرة جلــــساتها  فإنهــــا وكــــذلكالــــشعر مباشــــرة،

  .وطولها
 خاليــا الجلــد العاديــة  مؤلمــة ومؤذيــة للجلــد، فقــد يــدمر التيــار الكهربــائيًوأيــضا

الموجودة حول بصيلة الشعر، فينتج عن ذلـك حـدوث نـدبات دائمـة أو بقـع بنيـة أو 
  .)١(سوداء مكان الحرق تزول مع الزمن

  : إزالة الشعر بالضوء-٢
عـــن طريـــق اســـتعمال ضـــوء ذي طـــول مـــوجي معـــين يـــتم امتـــصاصه بواســـطة 

ضوئية إلــى حــرارة قــة الــصــبغة الميالنــين الموجــودة فــي جــذور الــشعر، فتتحــول الطا
ألن الــشعر يكتــسب لونــه مــن وجــود تركيــز عــال مــن صــبغة، تــدمر جــذور الــشعر؛ 

ـــع ألـــوان الـــضوء . والـــصبغة مـــادة تمـــتص الـــضوء ٕواذا كانـــت الـــصبغة تمـــتص جمي
ٕ واذا كانــت تعكــس كــل ألــوان يكــون الــشعر أســود اللــون،)  الموجيــةجميــع األطــوال(

  .الضوء يكون الشعر أبيض اللون
ئي يبعـــث نبـــضة ضـــوئية عاليـــة ام هـــذا المبـــدأ تـــم تـــصميم منبـــع ضـــووباســـتخد

 ويمكــــن الــــسيطرة علــــى شــــدة النبــــضة الــــضوئية وفتــــرة اســــتمرارها باإلضــــافة القــــدرة،
  .ألطوالها الموجية

وعمليــة إزالــة الــشعر بالتحلــل الــضوئي تعتمــد علــى مبــدأ فيزيــائي دقيــق، وهــو 
  .غة الجلدالفرق في امتصاص الضوء بين كل من صبغة الشعر وصب

  .)٢( كبيرةً الضوئي عملية معقدة وتطلب جهوداوعملية إزالة الشعر بالتحلل
                                                           

ــــــزر١٦٤ص: الجراحــــــة التجميليــــــة: ينظــــــر  )١( : ، دليــــــل صــــــحة األســــــرة٨٢ص: ، أشــــــعة اللي
 .٥٦٥ص

 .٨٣-٨٢ص: ، أشعة الليزر واستخداماتها في الطب١٦٧ص: الجراحة التجميلية: ينظر )٢(
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  : إزالة الشعر بالليزر-٣
وذلــك عــن طريــق توجيــه أشــعة الليــزر ذات الطــول المــوجي والطاقــة واألبعــاد 
المناســبة  إلــى الجلــد المــراد إزالــة الــشعر الزائــد منــه، فتتــأثر خاليــا صــبغة الميالنــين 

فـي جـذور الـشعر فتقـوم بـصيالت الـشعر داخـل الجلـد بامتـصاص الطاقـة الموجودة 
، فتـضمر  من جـذور الـشعر وسـاقها حراريـاذه األشعة، ونتيجة لذلك يتلف كلمن ه

  .بصيالت الشعر ويقف نموها، دون تعريض الجلد للضرر
حيث يمكن ألشعة الليزر التأثير على خاليا الصبغة الموجودة في الـشعر مـع 

  .على خاليا الصبغة الموجودة في الجلدالمحافظة 
  . وغير مؤلمة، وطويلة األمد، وفعالة، وسهلة،وهي طريقة آمنة

وبمــا أن الليــزر يعــالج أكثــر مــن بــصيلة فــي نفــس الوقــت، لــذا فــيمكن معالجــة 
  .مساحات واسعة من الجسم في الوقت نفسه بسهولة

وهـو متوسـط مـن . وتوفر هذه الطريقة الوقت والجهـد مقارنـة بالوسـائل األخـرى
  .ناحية التكلفة المادية

، لكـن النتـائج الليزر أصبحت شائعة ومقبولـة طبيـاومع أن إزالة الشعر بأشعة 
 علـــى مـــستوى الهرمونـــات، ونـــوع وعـــدد ًا تختلـــف بـــاختالف األشـــخاص اعتمـــادافيهـــ

  .)١(بصيالت الشعر، ولون البشرة، والمرحلة التي تمر بها الشعرة

                                                           

، مقال فـي الـشبكة للـدكتور خالـد الغامـدي فـي ٨١ص: أشعة الليزر واستخداماتها في الطب )١(
- ، مقـال فـي الـشبكة للـدكتور كمـال حـسين صـالح NET.DRALGHAMI.WWW. موقعه

  .ALEMADI HOSPITAL – QATAR – DOHA.  قطر–مستشفى العمادي 
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  المبحث األول
   أشعة الليزرحقيقة

  :وفيه أربعة مطالب
  :تعريف أشعة الليزر: المطلب األول

  ).تضخيم الضوء باالنبعاث المحفز لإلشعاع: (الليزر
الجسم المـشع للـضوء مـع اسـتخدام التغذيـة العكـسية : (وفي تعريف آخر لليزر

  ).لتكبير الضوء المشع
 لتـصبح ذات أشـعة ضـوئية يـتم تكبيرهـا وتركيزهـا بـشدة: (تعريف أشعة الليزر

  ).قدرة ضوئية هائلة
  ).حزمة متوازية من ضوء شديد مركز بالغ الترابط: (وذكر تعريف آخر

م، عنـــدما بنـــى عـــالم الطبيعـــة دكتـــور ١٩٦٠َعـــرف العـــالم أشـــعة الليـــزر عـــام 
ميمان أول جهاز ليزر في العالم، وكان يعمل حينئذ بشركة هيـوج للمعـدات الجويـة 

ـــاء علـــى نـــشرة علميـــة عـــن أشـــع م كـــل مـــن ١٩٥٨بإصـــدارها عـــام ة الليـــزر قـــام ًبن
. وكــذلك د. آرثــر شــارلوا مــن شــركة أبــل األميركيــة لــصناعة الهواتــف. د: نالعــالمي

فبعد اكتشاف الليزر أصبح من أهم االكتـشافات . شارلز تاونز من جامعة كولومبيا
العلميـة التـي تـستخدم التقنيـات الكهروضـوئية والتـي انتـشر اسـتخدامها فـي مجــاالت 

  :عديدة منها
  . االتصاالت السلكية والالسلكية وخاصة اتصاالت الفضاء-١
  . دراسة علوم الطبيعة الذرية-٢
  . األبحاث العلمية عن المواد المختلفة-٣
  . دراسة الظواهر الضوئية األساسية-٤
  . إجراء العمليات الجراحية الطبية-٥
  . الشخصية أعمال السجالت المدنية والتعرف على البصمات وتحقيق-٦
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  .)١( لحام وقطع وتثقيب المعادن-٧
وقــد تمــت الموافقــة علــى إزالــة الــشعر بــالليزر فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

  .لتقليل الشعر الدائم  FDAم من قبل هيئة الدواء والغذاء ١٩٩٧عام 
  :ومن استخدامات الليزر في التجميل

  ).األوردة العنكبوتية( عالج الشعيرات الدموية -١
فيعـــالج الوحمـــة الحمــــراء، الـــورم الوعـــائي الــــدموي، الوريـــدات المتوســـعة، تمــــدد     

  .الشعيرات الدموية بالوجه، تمدد الشعيرات الدموية بالساقين
ـــة مثـــل-٢ الـــصدفية، ومـــسامير اللحـــم، والثآليـــل، :  عـــالج بعـــض األمـــراض الجلدي

  .وآثار جدري الماء
تجاعيــــد التــــي قــــد تكــــون ناتجــــة مــــن ٕ إعــــادة تجديــــد البــــشرة وحيويتهــــا، وازالــــة ال-٣

  .ً الكحوليات أو التعرض للشمس وقتا طويالالشيخوخة أو التدخين أو شرب
  . إزالة آثار حب الشباب، والنمش، والكلف-٤
  . إزالة آثار الندبات الناتجة عن العمليات الجراحية، أو الحروق، أو الحوادث-٥
  . إزالة المراحل األولى لسرطان الجلد-٦
  . والتاتو بالليزر)٢(ة الوشم إزال-٧
  . التقشير-٨
  . عالج السمنة وشفط الدهون-٩

  .)٣( إزالة الشعر الزائد غير المرغوب فيه-١٠

                                                           

 COM.HAZEMSAKEEK.WWW. ١٦ص: أشعة الليزر واستخداماتها في الطب: ينظر  )١(
  .ى الفيزياء التعليميمنتد

ــــه   )٢( لعــــن اهللا الواصــــلة والمــــستوصلة «:-  صــــلى اهللا عليــــه وســــلم - الوشــــم محــــرم فــــي اإلســــالم لقول
:  والمـستوشمة تغـرز جلـدها بـإبرة ثـم تحـشوه كحـالالتـي: الواشـمة.  متفق عليـه»والواشمة والمستوشمة

   .١/١٣١المغني : ينظر. التي تفعل بها ذلك
، أشـعة الليـزر واسـتخداماتها فـي الطـب ١٤٢لـوم الليـزر وتطبيقاتهـا صمقدمة في ع: ينظر  )٣(

 .٥٩٠-٥٨٩ص: ، دليل صحة األسرة٧١ص 
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  :كيفية إزالة الشعر بالليزر: المطلب الثاني
ـــالليزر تطـــورا ملحوظـــاتطـــورت  ـــشعر ب ـــة ال ـــة إزال ًطريق ، حتـــى صـــارت منتـــشرة ً

 جهــزة واألطــوال الموجيــة المــستخدمة؛ومقبولــة للكثيــر مــن النــاس، حيــث تعــددت األ
ّلتناســـب جميـــع ألـــوان الجلـــد والـــشعر، إضـــافة إلـــى الخبـــرة الطبيـــة الواســـعة التـــي تـــم 

  .اكتسابها خالل األعوام السابقة الماضية
وحتى نعرف طريقـة اسـتخدام أشـعة الليـزر فـي إزالـة شـعر المـرأة سـنبين أجـزاء 

  :الشعرة
  . والساق،الغمد و، والجراب، البصيلةتتكون الشعرة من

 ومنهـا لجلـد،عبارة عـن الجـزء األسـفل مـن الـشعر تحـت سـطح ا:  البصيلة-١
  .تتكون األجزاء األخرى من الشعرة بواسطة خالياها الحية النامية

وراثـة، غيـر أن نـشاطها تحـدد بالصيالت الـشعر بجلـد اإلنـسان ثابـت ويوعدد بـ
، الـضغوط النفـسية )ر واإلنـاثالـذكو( لعوامل مختلفة كالـساللة، والجـنس ًيتغير تبعا

  ).زيادتها أو نقصها يؤثر في زيادة الشعر أو قلته(والهرمونات 
وهــو امتـداد لخاليــا البـصيلة ويكــون تحـت ســطح الجلـد، ويتــصل :  الجـراب-٢

  .بالغدة الدهنية
 ٕفل مــن الجربيــة بــصنع وافــراز الــشعر،وتقــوم الخاليــا الموجــودة فــي الجــزء األســ

راحتـــي : لـــى كـــل ســـطح الجلـــد عـــدا أمـــاكن محـــددة مثـــلوتتـــوزع جربيـــات الـــشعر ع
  . والشفتين، وأخمص القدمين،اليدين

  .وجود داخل الجرابموهو الجزء من الشعر ال:  الغمد-٣
وهو ما يظهر من الشعرة فوق الجلد، وهو عبارة عن خاليا ميتـة :  الساق-٤

  .)١(امرتبطة ببعضها ومضبوطة طولي
  

                                                           

ــــي الطــــب: ينظــــر  )١( ــــزر واســــتخداماتها ف : ، الموســــوعة الــــصحية الــــشاملة٦٨ص: أشــــعة اللي
 .٥٩٢-٥٩١ص
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  :ة دورة حياة الشعر
  :ة في دور حياتها بثالث مراحلتمر الشعر

ليـزر، ممـا وتكون في هذه المرحلة أكثـر حـساسية ألشـعة ال:  مرحلة النمو-١
  .يؤدي إلى موتها نهائيا

ة الكامنـة تكـون رفيعـة والبصيل): حالة الكمون( مرحلة التوقف أو البيات -٢
  .كون في هذه المرحلة أقل استجابة ألشعة الليزروغير ملونة، وت

ـــ-٣ ـــسقوط  مرحل ـــة(ة ال ـــة االنتقالي هـــذا يـــؤدي إلـــى تجـــدد الـــشعر و): المرحل
 ويكـون فـي هـذه المرحلـة أقـل اسـتجابة ألشـعة ،ًن ذلك مالحظـا دون أن يكوتدريجيا
  .)١(الليزر

  :أنواع الشعر
 وهـو رفيـع، فـاتح اللـون، ال يـرى بـسهولة بـالعين ):الزغـب( الشعر الـوبري -١
  .المجردة
ُك، ملــون، يــرى بــسهولة بــالعين المجــردة مثــل وهــو ســمي:  الــشعر النهــائي-٢

  .)٢(شعر الذقن، والحاجبين وشعر الرأس
  :كيفية إزالة الشعر بالليزر

توجــه أشــعة الليــزر ذات الطــول المــوجي والطاقــة واألبعــاد المناســبة إلــى الجلــد 
 الموجــودة فــي )٣(المــراد إزالــة الــشعر الزائــد منــه، فتتــأثر بهــا خاليــا صــبغة الميالنــين

اخـــل الجلـــد بامتـــصاص الطاقـــة مـــن هـــذه دالـــشعر، فتقـــوم بـــصيالت الـــشعر جـــذور 
فتــــضمر ) حراريــــا(ك يتلــــف كــــل مــــن جــــذور الــــشعر وســــاقها األشــــعة، ونتيجــــة لــــذل

ن إبصيالت الشعر ويقف نموهـا ودون أن يحـرق الليـزر الجلـد المعـرض لـه، حيـث 
                                                           

 .٩٥٣ص : الموسوعة العلمية الشاملة: ينظر )١(

 .٧٠ص:  في الطبأشعة الليزر واستخداماتها: ينظر )٢(

ـــه: الميالنـــين )٣( ـــون المميـــز ل ـــد الل ـــزر : ينظـــر. المـــادة أو الـــصبغة التـــي تعطـــي الجل أشـــعة اللي
 .٦٨ص: واستخداماتها في الطب
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تعــــرف أجهـــزة الليــــزر الحديثــــة مــــصممة بحيــــث تكـــون مجهــــزة بوســــيلة تبريــــد ذاتــــي 
، ويعمـــل هـــذا الجهــاز علـــى تبريـــد ســـطح الجلـــد قبـــل )البخـــاخ المولـــد للبـــرودة:(باســم

  .تعريضه ألشعة الليزر مما يحول دون إصابة الجلد بالحرق والتلف
 ألن المنطقــة التــي بهــا شــعر أســود وســميك؛ووجــد أن أكثــر المنــاطق اســتجابة 

  .)١(امتصاصها ألشعة الليزر يكون أكبر
ُ بــالليزر مــن العمليــات التجميليــة البــسيطة التــي تعمــل فــي وتعتبــر إزالــة الــشعر

  .عيادات الجلدية
  .من استخدامات جهاز الليزر يخصص إلزالة الشعر% ٩٢وأكثر من 

ويوجد كم هائل من أجهزة الليزر إلزالة الـشعر، مختلفـة األنـواع، وتختلـف فـي 
لكــل بــشرة، وهــذا وال بــد مــن اختيــار الليــزر المناســب والقــوة المناســبة . طــول الموجــة

  .يحتاج إلى الخبرة في التعامل معها
وكل أجهزة الليزر فعالة وآمنة، إذا تـم اسـتخدامها بالطريقـة الـصحيحة، ويجـب 

 ًخبــرة الطويلــة فــي هــذا المجــال علمــا الحــرص علــى اختيــار الطبيــب والمركــز ذيال
  .)٢(ة وأمانبأنه يمكن أن تقوم الممرضة المدربة بعملية إزالة الشعر بالليزر بفاعلي

  :التعليمات الواجب اتباعها قبل وبعد إزالة الشعر بالليزر
  :التعليمات الواجب اتباعها قبل البدء بالعالج والجلسات: ًأوال

  . عدم تعرض الجلد ألشعة الشمس في فترة أربعة أسابيع قبل البدء بالجلسات-١
  . تجنب تسمير الجلد قبل العالج لمدة ستة أسابيع على األقل-٢
 عدم استخدام التقشير في المنطقة التي يراد إزالتهـا بـالليزر، والتوقـف عـن نتفـه -٣

 أسـابيع علـى األقـل مـن البـدء فـي ٤-٢بالملقاط والشمع والحالوة والخـيط لمـدة 

                                                           

مقال للدكتور خالد الغامدي، استشاري األمـراض الجلديـة والليـزر وزراعـة الـشعر فـي موقعـه  )١(
 .على الشبكة العنكبوتية

  www.dralghami.net. ي على الشبكةخالد الغامد. موقع د )٢(
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جلـــسات الليـــزر، واالستعاضـــة عـــن ذلـــك بحلـــق الـــشعر فقـــط باســـتخدام الـــشفرة 
  ).موس الحالقة(

  .لكيميائية قبل أسبوع من بدء العالج التوقف عن استخدام المقشرات ا-٤
  . وضع كريم مخدر موضعي عند الحاجة، خاصة في المناطق الحساسة لأللم-٥
 تغطيــة العينـــين خـــالل جلـــسة العـــالج بـــالليزر، وكـــل ليـــزر لـــه نظـــارات مختلفـــة -٦

  .حسب طول موجة الليزر
  .)١( تنظيف المنطقة المراد معالجتها بالليزر وحالقتها قبل البدء-٧

  :التعليمات الواجب اتباعها بعد العالج والجلسات: ًانياث
  . من أشعة الشمسدئة الجلد بعد الجلسة، وكريم واقى استخدام كريم لته-١
  . عدم تعريض المناطق المعالجة ألشعة الشمس-٢
  .ن استعمال الماء والصابون الخفيف لتنظيف وتبريد األماكن المعالجة يمك-٣
  . مهيجة للجلد بعد الجلسات عدم استعمال مستحضرات-٤
ــــشعر خــــالل ً أحيانــــا-٥ ــــة ١٠-٧ يظهــــر بعــــض ال ــــسة فــــي المنطق ــــام بعــــد الجل  أي

المعالجة، وهذا الشعر ال يمثل نمو شعر جديد بـل يعتبـر بـاقي الـشعر المعـالج 
  .)٢(والذي ظهر على السطح، ويتوقع سقوطه خالل عدة أيام
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  : إزالة الشعرمميزات استخدام أشعة الليزر في: المطلب الثالث
األمان، ألن الليزر يستهدف جذور الشعر دون تأثير كبير على الجلد، بعكس  -١

ط أو الــــشمع االطـــرق األخـــرى التـــي تـــستهدف الــــشعر نفـــسه، مثـــل نتفـــه بالملقـــ
ات ســـطحية أو التهـــاب بـــصيالت الـــشعر، والحـــالوة، والخـــيط، فقـــد يحـــدث نـــدب

  .روأشعة الليزر تزيل الشعر دون تعريض الجلد للضر
قـة ّ إزالة الشعر بـالليزر وسـيلة فعالـة، وسـهلة، للـتخلص مـن الـشعر، وهـذه الطري-٢

، حيــث تــوفر الوقــت والجهــد مقارنــة بالوســائل األخــرى ًأكثــر ســرعة، وأقــل ألمــا
 فـي مـساحات تخلص مـن الـشعر فـي وقـت قـصير نـسبياالتقليديـة، وتـؤي إلـى الـ

  .جلدية كبيرة في حالة إجراء جلسات عالجية متكررة
 إزالـــة الـــشعر بـــالليزر طويلـــة األمـــد، فنتائجـــه تـــدوم أطـــول؛ ألنـــه يعـــالج جـــذور -٣

 وهـــو عر نفــسه كــالطرق األخــرى التقليديــة،الــشعر والبــصيالت ولــيس فقــط الـــش
فتح لون الشعر األسود فيصبح بنيا أو ، ويًفيصير رقيقا يقلل من سماكة الشعر

  .ًالنامي ناعماعر ، كما يوقف نمو الشعر أو يصبح الشًأفتح لونا
 أشعة الليزر صالحة لكل أنواع البشرة حتى السوداء، لكـن ال بـد مـن تقليـل قـوة -٤

  .الليزر للبشرة السمراء
ه مــن أي منطقــة المرغــوب فيــ يمكــن اســتعمال أشــعة الليــزر إلزالــة الــشعر غيــر -٥

  . وال يختص بمناطق محددة من الجسممن الجسم،
يزر فـــي أي مرحلـــة مـــن مراحـــل الحمـــل، وال  يمكـــن للمـــرأة الحامـــل العـــالج بـــالل-٦

  .)١(خوف على الجنين، وكذلك المرضع
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www.hazemsakeek.com ــــدكتور خالــــد الغامــــدي فــــي الــــشبكة فــــي موقعــــه  ، مقــــال لل

www.dralghami.net  مستـــشفى –، مقـــال فـــي الـــشبكة للـــدكتور كمـــال حـــسين صـــالح 
  .Al.emadi hospital – Qatar – doha.  قطر–العمادي 
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ة وهـــي بطبيعتهـــا ال تـــسبب الـــسرطان، والليـــزر  أشـــعة الليـــزر أشـــعة غيـــر متأينـــ-٧
م، وال يوجـد اآلن أي حالـة سـرطان واحـدة محدثـة بعـد ١٩٦٠معروف منذ عام 

% ١٠٠ هـو ً إذاأنالتعرض ألشعة الليزر، ولم ينشر أي تقريـر طبـي بهـذا الـش
  .)١(ال يسبب السرطان

  .األضرار المترتبة على استخدام أشعة الليزر في إزالة الشعر: المطلب الرابع
  :ألشعة الليزر آثار وأعراض جانبية منها

، )٢(زاد ضــررها علــى العــينلــى العــين، وكلمــا زاد طــول الموجــة  تــأثير الليــزر ع-١
  .ير هذه األشعةلذا ينصح بلبس نظارات لوقاية العين من تأث

، خاصــــة فــــي الجلــــد األســــمر؛ ألن الجلــــد ً اإلصــــابة بحــــروق فــــي الجلــــد أحيانــــا-٢
األسمر يمتص طاقة الليـزر بنـسبة أكبـر مـن الجلـد األبـيض، فـالحروق الناتجـة 
من شعاع الليزر في الجلـد األسـمر تكـون أكثـر خطـورة مـن الحـروق فـي الجلـد 

  .)٣(األبيض
ن الغــامق أو اللــون الفــاتح فــي المنــاطق المعالجــة،  إلــى اللــوً تغيــر الجلــد مؤقتــا-٣

وهذه اآلثار الجانبية تكون في غالب األحيان وقتيـة، ثـم يعـود الجلـد إلـى اللـون 
ولتقليلهــا تتــراوح بــين بــضعة أســابيع إلــى شــهور، الطبيعــي بعــد فتــرة مــن الــزمن 

قـــدر اإلمكـــان يرجـــى اتبـــاع تعليمـــات الطبيـــب المعـــالج كاملـــة وبدقـــة قبـــل وبعـــد 
  .جراء المعالجةإ

 احمرار وتورم يسير في مكـان العـالج، وحـصول حكـة بعـد العـالج يـزول عـادة -٤
  .خالل أيام معدودة

  . تقشر خفيف في المناطق المعالجة، لكنه يزول خالل أيام قليلة-٥

                                                           

  www.hazemsakeep.comمنتدى الفيزياء التعليمي  )١(

 .١٥٢ص: ، مقدمة في علوم الليزر٢٦٠-٢٥٩ص: تقنيات الليزر واستخداماته: نظري )٢(

 .١٥٢ص: ، مقدمة في علوم الليزر٢٦٢ص: تقنيات الليزر واستخداماته: ينظر )٣(
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 ويعتمد األلم على نوع جهاز الليزر، فهناك  اإلحساس بألم بسيط أثناء العالج،-٦
مــا ة فهـي مــزودة بجهـاز تبريـد، وعـادة أمــا األجهـزة الحديثـأجهـزة قديمـة مؤلمـة، 

واذا رغب المعالج في إزالته كليـا، يكون األلم محتمال  فـيمكن اسـتخدام كريمـات ٕ
تخـــدير موضـــعية مهدئـــة ومـــسكنة لأللـــم، تـــستخدم قبـــل عمليـــة اإلزالـــة بنـــصف 

  .ساعة
  : حدوث مشكالت في التصبغ-٧

 ألشــعة الليــزر والعــالج بهــا إلزالــة قــد يحــدث أثنــاء التعــرض:  فــرط التــصبغ-أ
  .الشعر الزائد تحفيز إلنتاج الميالمين المسؤول عن تصبغ البشرة باللون الداكن

في بعض الحـاالت قـد يحـول اسـتخدام أشـعة الليـزر دون :  نقص التصبغ-ب
إنتـــاج الميالنــــين نتيجــــة المتــــصاص ضــــوء الليــــزر، ممــــا يــــؤدي إلــــى فقــــد الــــصبغة 

  .بشرةوبالتالي تفتيح لون ال
  .، مقارنة بالطرق األخرى مكلف ماديا-٨
 إذا ًة، فـالليزر يــؤخر نمـو الــشعر خــصوصا إن إزالـة الــشعر بـالليزر ليــست دائمــ-٩

، كمــا أنــه ال يزيــل الــشعر الــوبري  عــدة جلــسات، لكــن ال يزيلــه نهائيــاتــم عمــل
بل قد يزيـده، وال يوجـد عـدد محـدود مـن جلـسات الليـزر للقـضاء علـى ) الزغب(

  . يلة الشعربص
 سـلبية، ًالطريقـة الـصحيحة فإنـه يحـدث آثـاراكما أنـه إذا لـم تـستخدم األجهـزة، ب

ُولو من أفضل األجهزة، والـسبب المـستخدم ولـيس الجهـاز، والعكـس صـحيح، لـذلك 
 الخبرة الطويلة في هذا المجال حرص على اختيار الطبيب والمركز ذيال بد من ال

  .)١(يةلكي تقل نسبة حدوث اآلثار السلب
  

                                                           

ـــــاء التعليمـــــي: ينظـــــر )١( ـــــدى الفيزي ـــــد www.hazemsakeek.com: منت ـــــدكتور خال  مقـــــال ال
) web teb( وموقـع ويـب طـب www.dralghami.netالغامدي على الشبكة فـي موقعـه 

  .١٦٦-١٦٥ص: الجراحة التجميلية
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  المبحث الثاني
  حكم إزالة الشعر للمرأة بالليزر

  :وفيه أربعة مطالب
   :ًحكم إزالة شعر المرأة بالليزر إجماال: المطلب األول

ــ ًزر جهــاز آمــن إذا اســتخدم اســتخداما طبيــا جيــداتبــين ممــا ســبق أن اللي ً ، مــع ً
  .ً حساسالجسم عند سوء االستخدام أو كون اًوجود بعض اآلثار الجانبية أحيانا

عر بـالليزر إزالـة الـش:(أحمد العيسى رئـيس لجنـة توصـيف الليـزر فـي المملكـة. قال د
 ألنـه بالفعـل يغيـر قـة الـسليمة، ونحـن ننـصح بـه؛م إذا عمـل بالطريُغير ضارة، وهذا محكـ

الـشمع، الملقـط، : حياة كثير النساء، نعم الطـرق التقليديـة القديمـة غيـر ضـارة لكنهـا مؤلمـة
  ..).الفتلة

 أنهـا آمنـة، وأنهـا فعالـة، لكـن يجـب أن الليزر من األشـياء المحكـم طبيـا:(قالو
يستخدم بالطريقة السليمة، وذكر أن الليزر له أكثر من عشرين سنة يستخدم وليس 

 فــالليزر ل يمكنهــا اســتخدامه وكــذلك األطفــال،مــن األجهــزة المــسرطنة، حتــى الحامــ
  .)١()حة إذا استخدم بالطريقة الصحيجهاز آمن جدا

جراحــة الليــزر وزراعــة الــشعر وقــال الــدكتور خالــد الغامــدي استــشاري الجلديــة و
  : مزايا إزالة الشعر بالليزرًذاكرا

  . ألن الليزر يستهدف جذور الشعر دون تأثير كبير على الجلدن؛ األما-١
 ألنـه لـيس لديـه القـدرة ر ليس له أخطار داخلية علـى الجـسم؛ إزالة الشعر بالليز-٢

ه، فهـو مـصمم بحيـث يـصل إلـى اذ عبـر الجلـد والوصـول إلـى مـا وراءالنفـعلى 
بـــصيلة الـــشعر، كمـــا يمكـــن للمـــرأة الحامـــل العـــالج بـــالليزر فـــي أي مرحلـــة مـــن 

                                                           

ــــــدوة  )١( ــــــزر: (ن ــــــشير واســــــتخدامات اللي ــــــشعر والتق ــــــل ال ــــــب)أحكــــــام تجمي ــــــع إســــــالم وي : ، موق
audio.islamweb.net.  
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  .)١ (...)ًالحمل وال خوف على الجنين إطالقامراحل 
ًفعلــى هــذا يجــوز إزالــة شــعر المــرأة بــالليزر إجمــاال، ويعتبــر الليــزر كغيــره مــن 

  .لثبوت عدم ضرره طبيا؛ المزيالت
   :في اعتبار أشعة الليزر مثل الكي: المطلب الثاني

 النهــي عنــه فــي حــديث عتبــر مــن الكــي الــذي ورداســتعمال أشــعة الليــزر، ال ي
، )٢(»وال يكتـوون... «: الذين يـدخلون الجنـة بغيـر حـساب وذكـر مـنهمًالسبعين ألفا

 ًشعر ووجـود رائحـة الكـي أحيانـالـولو مع وجود الحـرارة فـي أشـعة الليـزر عنـد إزالـة ا
  .عند االستخدام

 أمــــا العــــالج :(ذكــــر الــــشيخ ســــليمان الماجــــد فــــي ســــؤال ورد عــــن هــــذا فأجــــاب
، فال يعد من الكي المكـروه كراهـة كان فيه حرارة إال أنه ليس ناريإبالليزر فهو وان 

  .)٣ ()تنزيه
  ؟)الكي المحرمهل العملية بالليزر تعتبر من : ()٤(وجاء في إجابة سؤال آخر

  :هللا والصالة والسالم على رسول اهللا على آله وصحبه، أما بعد الحمد
فــال يعتبــر اســتعمال الليــزر فــي أنــواع العالجــات والجراحــات الطبيــة مــن الكــي 

  .المحرم، الختالف حقيقتهما
 كإزالــة ،وقــد ســبق التنبيــه علــى جــواز التــداوي بــالليزر فــي أنــواع مــن األمــراض

  .وحب الشباب، وقصر النظر، وغير ذلكٕالشعر واصالحه، 
                                                           

 .www.dralghami.netخالد الغامدي على الشبكة . موقع د  )١(

):  كــوى غيــره، وفــضل مــن لــم يكتــو بــاب مــن اكتــوى أو-١٧) (كتــاب الطــب:(رواه البخــاري )٢(
  ).٥٧٠٤( ح ٤/٣٧
 باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة -٩٤) ( كتاب اإليمان-١:(ورواه مسلم  

 ).٢١٨( ح ١١٦ص) بغير حساب وال عذاب

 . www.salmajed.com) ١٩٣٧٠( فتوى رقم – موقع الشيخ سليمان الماجد )٣(

الجراحـة ( :تـصنيف. ١٢٣٥٢٩: رقـم الفتـوى.  audio.islamweb.netموقـع إسـالم ويـب  )٤(
  ).الطبية
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 عـــضو اللجنـــة الدائمـــة –وكـــذلك ســـألت فـــضيلة الـــشيخ عبـــد الكـــريم الخـــضير 
 عــن إزالــة شــعر المـــرأة بــالليزر هــل يعتبــر مـــن الكــي لوجــود الحــرارة فـــي –لإلفتــاء 

   عن االستخدام؟ًألشعة وانبعاث رائحة الكي أحياناا
  .)١ ()ال يعتبر من الكي:(فأجاب

إال أن تجتنبه المرأة . ي من اعتبر الليزر من الك–فيما بحثت فيه  –ولم أجد 
ًاحتياطا وورعا وتنزها ً ً.  

  :القواعد الفقهية التي لها ارتباط بالبحث: المطلب الثالث
  :)٢(المشقة تجلب التيسير: ًأوال

المشقة تجلب التيسير ألن الحرج مدفوع بالنص، ولكن جلبها التيسير مشروط 
  . روعي دونها، فإذا صادمت نصااصبعدم مصادمتها ن

المشقة التي تنفك عنها التكليفات الـشرعية، : والمراد بالمشقة الجالبة للتيسير
 ، وألــم الحــدود، كمــشقة الجهــاد:أمــا المــشقة التــي ال تنفــك عنهــا التكليفــات الــشرعية

ورجــــم الزنــــاة وقتــــل البغــــاة والمفــــسدين والحيــــاة، فــــال أثــــر لهــــا فــــي جلــــب تيــــسير وال 
  .)٣(تخفيف

��©���m®��¬��«���ª : تعــــالى- واألصــــل فيهــــا قولــــه �̈�§®��¬��«���ª��©�� �̈�§®��¬��«���ª��©�� �̈�§®��¬��«���ª��©�� �̈�§������������������������������������������������������������������������

��¯��¯��¯��¯l 
 ، وروى)٥(��m�¡������~��}���|���{��z¡������~��}���|���{��z¡������~��}���|���{��z¡������~��}���|���{��z l: تعــالى- ، وقولــه)٤(

  .)٦ ()إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين:(الشيخان

                                                           

 .هـ٢٥/٤/١٤٣٨: تمت اإلجابة في )١(
، المــدخل ٨٤، األشــباه والنظــائر البــن نجــيم ص٥٥األشــباه والنظــائر للــسيوطي ص: ينظــر )٢(

 .١٠٠١ص: الفقهي
 .١٥٧شرح القواعد الفقهية ص  )٣(
 .١٨٥: سورة البقرة )٤(
 .٧٨: سورة الحج )٥(
 بــاب صــب المــاء علــى البــول فــي -٥٨) ( كتــاب الوضــوء-٤:(رواه البخــاري فــي صــحيحه )٦(

 ).٢٢٠( ح ١/٩١) المسجد
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إن اهللا تعــالى وضــع عــن أمتــي الخطــأ والنــسيان ومــا اســتكرهوا «: � وقولــه
  .)١(»هعلي

والمـراد بالمـشقة المنفيـة بالنـصوص والداعيـة إلـى التخفيـف والتـرخيص بمقتـضى 
أما المـشقة الطبيعيـة فـي الحـدود . القاعدة إنما هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية

العاديـة التــي يــستلزمها عـادة أداء الواجبــات والقيــام بالمـساعي التــي تقتــضيها الحيــاة 
التكليفـات المـشروعة عنهـا، ألن كـل  بـل ال يمكـن انفكـاكالصالحة، فـال مـانع منهـا 
كمشقة العمل واكتساب المعيشة، والصالة والـصيام فـي : واجب ال يعرى عن مشقة

فلكـل مـن هـذه . ، وبـذل النفقـات الواجبـة، والجهـاد لـدفع غوائـل األعـداءحال الصحة
وهــذا ال . التكـاليف والواجبــات نـوع مــشقة تـستلزمها طبيعتــه وتختلـف بحــسبه درجتهـا

  .)٢( ألن التخفيف فيه عندئذ إهمال وتفريطينافي التكليف، وال يوجب التخفيف؛
  .)٤ ()الضرر يزال(وقاعدة ، )٣(»ال ضرر وال ضرار«قاعدة : ًثانيا
ً ال يجـــوز شـــرعا ألحـــد أن : أي. فعـــل ضـــرر وال ضـــرار بأحـــد فـــي ديننـــا ال:أي

ًيلحق بآخر ضـررا وال ضـرارا فـي الجـنس ليكـون أبلـغ فـي ، وقـد سـيق ذلـك بأسـلوب نً
  .النهي والزجر

 ، كالقــــصاص: بغيــــر مــــا أذن بــــه الــــشرع مــــن الــــضرراًوالقاعــــدة مقيــــدة إجماعــــ
                                                           

ـــــن ماجـــــة )١( ـــــاب طـــــالق المكـــــره والناســـــي-١٦( )كتـــــاب الطـــــالق-١٠:(رواه اب  ح ١/٦٥٩) ب
ـــدارقطني) ٢٠٤٥( إن اهللا :(بلفـــظ) ٤٣٥١( ح ٥/٣٠١): النـــذور)(كتـــاب المكاتـــب:(ورواه ال

  ).لخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهتجاوز ألمتي عن ا
 كتــــاب إخبــــاره صــــلى اهللا عليــــه وســــلم عــــن مناقــــب -٦١:(ورواه ابــــن حبــــان فــــي صــــحيحه  

: ، قال ابـن حجـر فـي فـتح البـاري)٧٢١٩( ح ١٦/٢٠٢):  باب فضل األمة-١)(الصحابة
 ).رجاله ثقات إال أنه أعل بعلة غير قادحة(، ٥/١٩١

 .١٠٠١ص: المدخل الفقهي، ١٢٣-٢/١١٩: الموافقات: ينظر )٢(
 ح ٤/١٠٧٨) بــــاب القــــضاء فــــي المرفــــق)(كتــــاب األقــــضية-٤:(أخرجــــه مالــــك فــــي الموطــــأ )٣(

 بــاب مــن بنــى فــي حقــه مــا يــضر -١٧) (كتــاب األحكــام-١٣:(، رواه ابــن ماجــة)٢٧٥٨(
): بـاب الــشفعة)(كتــاب األقـضية(وأخرجـه الــدارقطني فـي سـننه ) ٢٣٤٠( ح ٢/٧٨٤) بجـاره

بـاب ال ضـرر وال )(كتاب الصلح-٥:(رواه البيهقي في السنن الكبرىو) ٤٥٣٩( ح ٥/٤٠٧
، وحــــسنه النــــووي فيــــي كتــــاب ٤/١٩٨: وأعلــــه الهيثمــــي فــــي مجمــــع الزوائــــد٦/٦٩):ضــــرار
 .٥١١ص:األذكار

، ٩٤ص: ، األشـــباه والنظـــائر البـــن نجـــيم٦١-٥٩ص: األشـــباه والنظـــائر للـــسيوطي: ينظـــر )٤(
 .٣٩٣، ٩٨٩ص: ، المدخل الفقهي٩٦
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 وسـائر العقوبـات والتعـازير، ألن درء المفاسـد مقـدم علـى جلـب المـصالح، ،والحدود
  .ً في الحقيقة إال لدفع الضرر أيضاعلى أنها لم تشرع

  .إلحاق مفسدة بالغير: الضرر
  .مقابلة الضرر بالضرر: الضرار

ًونص القاعدة ينفي الضرر نفيا، فيوجب منعـه مطلقـا ، ويـشمل الـضرر الخـاص ً
  .)١(والعام

  ).الضرورات تبيح المحظورات(قاعدة : ًثالثا
  .)٢ ()الضرورة تقدر بقدرها:(وقاعدة

ـــى اتـــساع األمـــر فإنـــه يتـــسع إلـــى غايـــة انـــدفاع  إذا دعـــت الـــضرورة والمـــشقة إل
ة، فــإذا انــدفعت وزالــت الــضرورة الداعيــة عــاد األمــر إلــى مــا كــان الــضرورة والمــشق
  .)٣(عليه قبل نزوله

وما تدعو الضرورة إليه من المحظورات إنما يرخص منه بالقدر الـذي تنـدفع بـه 
فإذا اضطر اإلنسان لمحظور فليس له التوسع فـي المحظـور بـل . الضرورة فحسب

  .)٤(يقتصر على قدر ما تندفع به الضرورة فقط
 مــن إتيــان ً يترتــب علــى االمتنــاع أعظــم محظــوراوالميــزان فــي ذلــك أن يكــون مــا

فصيانة النفس عن الهالك أعظم وأوجب من صيانة مال الغيـر واحتـرام ، المحظور
  .حقه

ًكما يباح بالضرورة محظور أعظم ضررا كما أن االضـطرار ،  من الصبر عليهاٌ
ومتـى زال ، ال يجـوز االسترسـالإنما يبيح مـن المحظـورات مقـدار مـا يـدفع الخطـر و

  .الخطر عاد الحظر
. فــإذا احتــيج لمــداواة العــورة يكــشف الطبيــب بمقــدار مــا يحتــاج إلــى كــشفه فقــط

                                                           

 .٩٩٠ص: المدخل الفقهي: نظري  )١(

، المـــدخل ٩٥-٩٤، األشـــباه والنظـــائر البـــن نجـــيم ص٦٠األشـــباه والنظـــائر للـــسيوطي ص  )٢(
 .١٠٠٤ص: الفقهي

 .١٦٣شرح القواعد الفقهية ص  )٣(

 .١٨٧المرجع السابق ص  )٤(
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ذا  عورتهــا للتطبيــب أو التوليــد رجــل إيجــوز أن يطلــع علــى وبالنــسبة إلــى المــرأة ال
  )١(.ًاطالع الجنس على جنسه أخف محظوراألن ، وجدت امرأة تحسن ذلك

  ):الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة( قاعدة :ًرابعا
 من الحاجة، فالضرورة ما يترتـب علـى تركهـا خطـر، ًالضرورة أشد درجة ودافعا

  .)٢ (كما في اإلكراه الملجئ، وخشية الهالك
  .ما يترتب على عدم االستجابة إليها عسر وصعوبة: الحاجة

  ).امال جميع األمةأن يكون االحتياج ش:(والمراد بكونها عامة
 أو حرفــة، ، كأهــل بلــد:والمــراد بكونهــا خاصــة أن يكــون االحتيــاج لطائفــة مــنهم

  .وليس المراد أن تكون فردية
  :معنى القاعدة

أن التــــــسهيالت التــــــشريعية االســــــتثنائية ال تقتــــــصر علــــــى حــــــاالت الــــــضرورات 
ئية الملجئـــة، بـــل حاجـــات الجماعـــة ممـــا دون الـــضرورة توجـــب التـــسهيالت االســـتثنا

  .)٣(اًأيض

   :حكم إزالة شعر المرأة: المطلب الرابع

  :وفيه أربع مسائل

  :إزالة شعر الحاجبين للمرأة، وفيها فرعان: المسألة األولى
  :إزالة شعر الحاجبين للمرأة بالطرق التقليدية: الفرع األول

  :اختلف الفقهاء في حكم إزالة شعر الحاجبين للمرأة
 ، والمالكيـة، مـن الحنفيـةم، وهو قول جمهـور الفقهـاءالقول بالتحري: القول األول

                                                           

 .  ١٠٠٥- ١٠٠٤ص: المدخل الفقهي:  ينظر)١(
، المدخل ١٠٠ص: شباه والنظائر البن نجيم، األ٦٢ص: األشباه والنظائر للسيوطي:  ينظر)٢(

 . ١٠٠٥ص:الفقهي
 .  ١٠٠٥ص: المدخل الفقهي:  ينظر)٣(
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  .)١(والشافعية والحنابلة
  ). ووشم على الصحيح من المذهب، ووشر،يحرم نمص:()٢(قال في اإلنصاف

  ).والنهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه:()٣(وقال النووي
  :أدلة القول األول

��©���mª :  قوله تعالى-١ �̈��§ª��©�� �̈��§ª��©�� �̈��§ª��©�� �̈��§ l�)٤(.  
  : الداللةوجه

  .)٥(مرنهم بتغيير خلق اهللا فليغيرنه بموجب أمري لهم آل:أي
  .)٦(واختلف العلماء في تفسيرهم لهذا التغيير وذكروا منه النمص

 �لعن رسـول اهللا «: المسألة الـسادسة:()٧(قال ابن العربي في تفسير هذه اآلية

والمتفلجــات الواشــمة والمــستوشمة والنامــصة والمتنمــصة والواشــرة والمــستوشرة 

وهذا كله .. .لنامصة هي ناتفة الشعر تتحسن بهوا... »للحسن المغيرات لخلق اهللا
  ).تبديل للخلقة وتغيير للهيئة وهو حرام

 وال مـانع مـن حمـل:()٨(وقال الشوكاني بعد حكايته االختالف في تفسير التغييـر
اآلية على جميع هذه األمور حمال شموليا أو بدليا .(  

  :اعتراض
 عنـه، كمـا  منهيـاٍه لـيس كـل تغييـرن النمص ال يعتبر من تغيير خلـق اهللا، ألنـأ

                                                           

، حاشـية ٥/٣٩٢:، تفـسير القرطبـي٦/٣٧٣:، حاشـية رد المحتـار٦/٤٢٦:فتح القدير: ينظر )١(
، ١/١٢٩:، المغنـــــــــــي٣/٤٠١:، مغنـــــــــــي المحتـــــــــــاج١/١٤١:، المجمـــــــــــوع٢/٤٢٣:العـــــــــــدوي
 .١٠/٧٥:، المحلى٣/٣٥٥:عية، اآلداب الشر١/١٢٥:اإلنصاف

 .١/١٢٥:اإلنصاف )٢(
 .١٤/٣٥٤:شرح النووي على صحيح مسلم )٣(
 .١١٩: سورة النساء )٤(
 .١/٨١٨: فتح القدير )٥(
 .١/٨١٨:، فتح القدير١/٤١٥:، تفسير القرآن العظيم١/٦٣٠:أحكام القرآن البن العربي )٦(
 .٦٣١-١/٦٣٠: أحكام القرآن البن العربي )٧(
 .١/٨١٩: القديرفتح  )٨(
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  .)١(في خصال الفطرة من الختان وقص األظفار والشعر وغيرها
  :يجاب عنه

الفطـــرة «: � أن هـــذا التغييـــر فـــي خـــصال الفطـــرة دل الـــدليل علـــى ســـنيتها قـــال
  .)٢(»باطاآل الختان واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظفار ونتف: خمس

  .أما التغيير بالنمص دل على تحريمه
 لعـــــن اهللا الواشـــــمات«: قـــــال– رضـــــي اهللا عنـــــه – عـــــن عبـــــد اهللا بـــــن مـــــسعود - ٢

 للحـــسن المغيـــرات )٥( والمتفلجـــات)٤( والنامـــصات والمتنمـــصات)٣(والمـــستوشمات
  .)٦(»خلق اهللا

  :وجه الداللة
جــــوز لعــــن فاعــــل  لعــــن فاعلهــــا، وال ي� أن هــــذه الخــــصال محرمــــة، ألن النبــــي

  .)٨(بل عدها بعض العلماء من عالمات الكبيرة. )٧(المباح
 ينهــى عــن �كــان نبــي اهللا :  قالــت– رضــي اهللا عنهــا – حــديث عائــشة -٣

                                                           

 .٢/٤٢٤:، حاشية العدوي٢/٣٤٢:الفواكه الدواني: ينظر )١(
، ورواه )٥٨٩١( ح ٤/٧٢): بــــاب تقلــــيم األظفــــار-٦٤)(كتــــاب اللبــــاس-٧٧:(رواه البخــــاري )٢(

 ).٢٥٧( ح ١٢٨ص) باب خصال الفطرة-١٦)( كتاب الطهارة-٢(مسلم بنحوه 
ُبإبرة ثم يحشى بكحـل أو نيـل فيـزرق أثـره أو ُالوشم أن يغرز الجلد : الواشمات والمستوشمات )٣(

  .الواشمة الفاعلة لذلك والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. يخضر
 .٥/١٨٩:النهاية في غريب الحديث واألثر: انظر  

التــي تــأمر : النامــصة التــي تنتــف الــشعر مــن وجههــا، والمتنمــصة: النامــصات والمتنمــصات )٤(
  .من يفعل بها ذلك

 .٥/١١٩:الحديث واألثرالنهاية في غريب   
أي النـساء : ُفرجة ما بـين الثنايـا والرباعيـات والمتفلجـات للحـسن: ََالفلج بالتحريك: المتفلجات )٥(

  .الآلتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين
 .٣/٤٦٨:النهاية في غريب الحديث واألثر: ينظر  

، ورواه مـسلم )٥٩٣٩( ح ٤/٧٩) بـاب المتنمـصات-٨٤)(كتاب اللبـاس-٧٨:(رواه البخاري )٦(
ــــه ــــاس والزينــــة-٣٧:(واللفــــظ ل ــــاب تحــــريم فعــــل الواصــــلة والمــــستوصلة، -٣٣) (كتــــاب اللب ب

 ٨٨٠ص): والواشــمة والمــستوشمة، والنامــصة والمتنمــصة، والمتفلجــات والمغيــرات لخلــق اهللا
  ).٢١٢٥(ح 

 .١/١٢٩: المغني )٧(
 .١٠/٣٩٠:فتح الباري: ينظر )٨(
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  .)١(الواشمة والواصلة والمتواصلة والنامصة والمتنمصة

  :وجه الداللة

فـــي هـــذا الحـــديث النهـــي عـــن الـــنمص، والنهـــي يقتـــضي التحـــريم مـــا لـــم يـــصرفه 
  .)٢(رفصا

  .)٣(القول بالكراهة، وهو قول ابن عقيل من الحنابلة: القول الثاني
  .)٤(يةحيث حملوا النهي على الكراهة التنزيه

  : أجيب عنه
 حجـة لمـن قـال يحـرم الوصـل فـي الـشعر )٥(وفـي هـذه األحاديـث:(قال ابن حجر

لــى مــن حمــل النهــي فيــه والوشــم والــنمص علــى الفاعــل والمفعــول بــه، وهــي حجــة ع
 ألن داللــة اللعــن علــى التحــريم مــن أقــوى الــدالالت، بــل عنــد بعــضهم لــى التنزيــه؛ع

  .)٦ ()أنه من عالمات الكبيرة
 وقـول ابـن الجـوزي ،)٧(هـو المعتمـد عنـد المالكيـةو القول بالجواز،: القول الثالث

  .)٨(من الحنابلة
  :دليلهم

                                                           

قـــــــال محقـــــــق المـــــــسند شـــــــعيب ) ٢٦٢٠٦( ح ٤٣/٢٧٣: ي مـــــــسندهرواه اإلمـــــــام أحمـــــــد فـــــــ )١(
والواشـمة والنامـصة ، نهيه صلى اهللا عليه وسلم عن الواصـلة والمتواصـلة صـحيح:(األرنؤوط

صـحيح لغيـره، وهـذا إسـناد ضـعيف، والـدة أبـان بــن صـمعة لـم نقـف لهـا علـى ترجمـة، وبقيــة 
  ).رجاله ثقات رجال الصحيح

 ).٩٣٣٢( ح ٨/٣٣٩: وأخرجه النسائي في الكبرى  

، القواعــــــــد والفوائــــــــد ٢/٤٣٢:، العــــــــدة فــــــــي أصــــــــول الفقــــــــه٣/٨٣:شــــــــرح الكوكــــــــب المنيــــــــر )٢(
 .١٩٠ص:األصولية

 .١/٨١:، كشاف القناع١/١٣٥:، الفروع١/١٢٦:اإلنصاف: ينظر )٣(

  .٣٧٩ص: معجم الفقهاء. وهي تقابل السنة، ما كانت إلى الحل أقرب: الكراهة التنزيهة (٤)
 .واردة في أدلة القول األولاألحاديث ال )٥(

 .١٠/٣٩٠:فتح الباري )٦(

 .٢/٤٢٣:، حاشية العدوي٢/٣٤٢:الفواكه الدوالي: ينظر )٧(

 .٣٤٢ص:أحكام النساء )٨(
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عنهــا مــا ورد عــن أبــي إســحاق عــن امرأتــه أنهــا دخلــت علــى عائــشة رضــي اهللا 
أميطــي : المــرأة تحــف جبينهــا لزوجهــا فقالــت:(وكانــت شــابة يعجبهــا الجمــال فقالــت

  .)١ ()عنك األذى ما استطعت
  :أجيب عنه

  .أن هذا الحديث ضعيف
 قـال لعـن اهللا الواشـمات – رضي اهللا عنـه – ما جاء في حديث ابن مسعود -٢

 خلـق اهللا قـال والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيـرات
 وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما )٢(فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب

حــديث يبلغنــي عنــك أنــك لعنــت الواشــمات والمــستوشمات والمتنمــصات والمتفلجــات 
 � ومــا لــي ال ألعــن مــن لعــن رســول اهللا:(فقــال عبــداهللا. للحــسن المغيــرات خلــق اهللا

) لقــد قــرأت مــا بــين لــوحي المــصحف فمــا وجدتــه:(لــت المــرأةفقا) وهــو فــي كتــاب اهللا
ــــه:(فقــــال ــــد وجدتي ــــت قرأتيــــه لق ــــئن كن �m��r��q��p��r��q��p��r��q��p��r��q��p :قــــال اهللا عــــز وجــــل) ل

w��v����u���t��sw��v����u���t��sw��v����u���t��sw��v����u���t��s l�)مـن هـذا علـى ًفـإني أرى شـيئا:(، فقالـت المـرأة)٣ 
 ً علــى امــرأة عبــد اهللا فلــم تــر شــيئاقــال فــدخلت) اذهبــي فــانظري:(قــال) امرأتــك اآلن

  .)٥())٤(أما لو كان كذلك لم نجامعها( :فقال) ًما رأيت شيئا:(يه فقالتلفجاءت إ

أنــه إذا كــان : المقــصود بــه  �m�����u���t��s��r��q��p����u���t��s��r��q��p����u���t��s��r��q��p����u���t��s��r��q��pl:فقولــه
                                                           

ــــــرزاق فــــــي مــــــصنفه )١( وذكــــــره ابــــــن حجــــــر فــــــي فــــــتح ) ٥١٠٤( ح ٣/١٤٦: أخرجــــــه عبــــــد ال
ديث فـي الفواكـه ، والحـ٧٧:في غاية المـرام. وضعفه األلباني.  وسكت عنه١٠/٣٩١:الباري
  .٢/٤٢٣:، حاشية العدوي٢/٣٤٢:الدواني

 .٧٧غاية المرام ص: ينظر  
 أم يعقوب المذكورة في الحديث ال يعرف اسمها وهي مـن بنـي أسـد بـن خزيمـة ولـم أقـف لهـا )٢(

  .على ترجمة
 . ١٠/٣٨٦:قاله ابن حجر في الفتح  

  .٧:سورة الحشر )٣(
لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهـي بـل كنـا نطلقهـا : (اهقال جماهير العلماء معن:  لم نجامعها)٤(

  ).ونفارقها
  .١٠/٣٥٤:شرح النووي على صحيح مسلم  

  .٣٩سبق تخريجه ص )٥(
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لمـذكورة فـي  ، وقد نهاهم عن األشـياء ا� العباد مأمورين بانتهاء ما نهاهم الرسول
ً منهيا مذكورا� ن جميع منهياتههذا الحديث وغيره، فكا ١(ي القرآن ف(.  
 كونـه فعـل امرأتـه يـدل علـى عظـم حكـم – رضـي اهللا عنـه –ٕوانكار ابن مسعود 

  .النمص والتشديد فيه
  .)٢( للفاجراتًهي على التدليس أو إذا كان شعارا يحمل الن-٢

  .)٣(أو على المرأة المنهية من استعمال الزينة كالمتوفى عنها والمفقود زوجها
  :ُأجيب

  . وتخصيص العموم يحتاج إلى دليلام ولم يخصص،أن النهي في الحديث ع
  :ًالقول بالجواز مقيدا: قول الرابعال

 للــزوج ال لألجانـب ومــا كــان لــضرورة وهــو مــذهب ًفيجـوز الــنمص إذا كــان تزينــا
، أو إذا طلــب منهــا الــزوج )٥(ٕ، واذا أذن فيــه الــزوج وهــو مــذهب الــشافعية)٤(الحنفيــة

  .)٦(وهو وجه عند الحنابلة
  :أدلتهم

  .)٧(جوز للزوج ألن الزينة للنساء مطلوبة للتحسيني
  .)٨( في تزينها له وقد أذن لها فيهً ألن له غرضاويجوز إذا أذن فيه الزوج؛

  .)٩(وما ال ضرورة فيه ال يجوز لما في نتفه من اإليذاء
  :يجاب

                                                           

  .١١/١٥١: عون المعبود)١(

 .١/٨١:، كشاف القناع١/١٣٥:، الفروع١/١٢٦:اإلنصاف: ينظر )٢(

  .٢/٤٢٣:، حاشية العدوي٢/٣٤٢:الفواكه الدواني:  ينظر)٣(

 .٦/٣٧٣:حاشية رد المحتار: نظري )٤(

 .١/١٩١:مغني المحتاج: ينظر )٥(

 .١/٨١:، كشاف القناع١٣٥:، الفروع١/١٢٦:اإلنصاف: ينظر )٦(

 .٦/٣٧٣:حاشية رد المحتار )٧(

 .١/١٩١:مغني المحتاج )٨(

 .٦/٣٧٣:حاشية رد المحتار )٩(
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  . رضي اهللا عنه ، ولم يرد دليل بالتخصيص– )١( عموم حديث ابن مسعود-١
 نفــي الــنمص عــن امرأتــه – رضــي اهللا عنــه –حــديث ابــن مــسعود  أن فــي تمــام -٢

  .والتشديد في ذلك، مما يدل على عموم التحريم
 أن النمص إذا كان لـضرورة كـالعالج أو إيـذاء العـين أو التـشويه فهـذا مـستثنى -٣

  .)المغيرات للحسن(من النص لقوله في الحديث 
  :الترجيح

ــــم –الــــذي يظهــــر  بتحــــريم نمــــص الحــــاجبين لعمــــوم  رجحــــان القــــول – واهللا أعل
  .األحاديث الدالة على تحريم النمص والوعيد الشديد في ذلك

إنمــا ورد الوعيــد الــشديد فــي هــذه األشــياء لمــا فيهــا مــن الغــش :()٢(قــال الخطــابي
والخــداع، ولــو رخــص فــي شــيء منهــا لكــان وســيلة إلــى اســتجازة غيرهــا مــن أنــواع 

 ذلـــك اإلشـــارة فـــي حـــديث ابـــن مـــسعود ٕمـــن تغييـــر الخلقـــة، والـــى الغـــش، ولمـــا فيهـــا
  ). واهللا أعلم»المغيرات خلق اهللا«:وبقوله

ويجـــوز  إزالـــة شـــعر الحـــاجبين إذا كـــان لعـــالج لمـــا أخرجـــه أبـــو داود عـــن ابـــن 
لعنـــــــت الواصـــــــلة والمـــــــستوصلة والنامـــــــصة والمتنمـــــــصة والواشـــــــمة :(عبـــــــاس قـــــــال

  .)٣()والمستوشمة من غير داء
سـمعت رسـول :(عود في آخر القصة الـسابقةي إحدى روايات ابن مسفولما ورد 

  .)٤()  ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إال من أذى� اهللا

                                                           

 .٤١ينظر الحديث ص  )١(
 .١٠/٣٩٣:فتح الباري )٢(
قــال ). ٤١٧٠( ح ٤/٢٥٧): بــاب فــي صــلة الــشعر-٥)(كتــاب الترجــل-٢٧ (رواه أبــو داود )٣(

 ابـــــــن القـــــــيم فـــــــي عـــــــون لوقـــــــا) ســـــــنده حـــــــسن (١٠/٣٨٩:ابـــــــن حجـــــــر فـــــــي فـــــــتح البـــــــاري
 ).الحديث سكت عنه المنذري:(١١/١٥٢:المعبود

كتــــاب -٤٩:(، والنــــسائي فــــي الــــسنن الــــصغرى بنحــــوه٧/٥٨:رواه اإلمــــام أحمــــد فــــي مــــسنده )٤(
لعـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه :(بلفـظ) ٥١٠٤( ح ٧٧٣ص) وتـشماتباب الم-٢٥)(الزينة

  ).وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والموتشمة إال من داء
، وقـواه محقـق مـسند اإلمـام )٥١٠٤( ح ٧٧٣ص:وصححه األلبـاني فـي تعليقـه علـى الـسنن  

 .٧/٥٨:أحمد
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 أن التحــريم المــذكور إنمــا »مــن داء«قولــه :()١(قــال الــشوكاني فــي نيــل األوطــار
هـــــو فيمـــــا إذا كـــــان لقـــــصد التحـــــسين ال لـــــداء وعلـــــة فإنـــــه لـــــيس بمحـــــرم، وظـــــاهر 

 أنــه ال يجــوز تغييــر شــيء مــن الخلقــة عــن الــصفة التــي »اهللالمغيــرات خلــق «:قولــه
  ).هي عليها

  ).لو كان بها علة فاحتاجت إلى أحدها جاز:()٢(وقال ابن القيم
  فـي � أو كان إزالة شـعر الحـاجبين مـن أجـل اإليـذاء أو التـشويه، وذلـك لقولـه

ال  التغييــر مــن بــاب إزالــة الــضرر  وهــذا»المتفلجــات للحــسن«:حــديث ابــن مــسعود
  . للحسنًطلبا

صـفة الزمـة لمـن يــصنع ) المغيـرات خلـق اهللا:()٣(قـال ابـن حجـر فـي فـتح البـاري
ُيفهم منـه أن المذمومـة مـن فعلـت ) المتفلجات للحسن:(وقال. الوشم والنمص والفلج

  .ذلك ألجل الحسن فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة جاز
 للحـــسن فمعنـــاه توأمـــا قولــه المتفلجـــا:()٤(وقــال النـــووي فـــي شــرح صـــحيح مـــسلم

 للحسن، وفيه إشـارة إلـى أن الحـرام هـو المفعـول لطلـب الحـسن أمـا ًيفعلن ذلك طلبا
  ). في السن ونحوه فال بأسلو احتاجت إليه لعالج أو عيب

  :جاء في إجابة اللجنة الدائمة للبحوث عن حكم النمص
وصـــل شـــعر الـــرأس بـــشعر : الـــنمص هـــو إزالـــة شـــعر الحواجـــب، والوصـــل هـــو(
 اً مــن فعلتهمــا أو فعلــت واحــد� همــا كبيــرة مــن كبــائر الــذنوب لعــن النبــيكال. آخــر
  .)٥()منها

  :وفي إجابة أخرى
ال يجــوز أخــذ شــيء مــن الحواجــب ال بقــص وال نتــف وال حــف؛ ألن هــذا مــن (

                                                           

 .٦/١٩٢:نيل األوطار )١(

 .١١/١٥٢:عون المعبود )٢(

 .١٠/٣٨٠:فتح الباري )٣(

 .١٤/٣٥٤:شرح النووي على صحيح مسلم )٤(

 .١٧/١٣١:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء )٥(
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  .)١() من فعلته، فهو من الكبائر� النمص الذي لعن النبي
نـة الدائمـة للبحـوث  وحتى لو أمرها زوجها بـذلك، ومـا جـاء فـي إجابـات اللج-

  :عن ذلك
َ  مـن � ال تجوز إزالة شعر الحاجب، ألن هذا هـو الـنمص الـذي لعـن النبـي(

فعله، وهو من تغيير خلـق اهللا الـذي هـو مـن عمـل الـشيطان، ولـو أمرهـا بـه زوجهـا 
ٕفإنهـــــا ال تطيعـــــه، وال طاعـــــة لمخلـــــوق فـــــي معـــــصية الخـــــالق، وانمـــــا الطاعـــــة فـــــي 

  .)٢ ()� المعروف، كما قال ذلك النبي
تخفيـف شـعر : (وجاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين حول إزالة شعر الحـاجبين

الحاجب إذا كـان بطريـق النتـف فهـو حـرام بـل كبيـرة مـن الكبـائر، ألنـه مـن الـنمص 
 علــى الحواجـب، بحيـث ينــزل ًإال إذا كــان الـشعر كثيـرا...  � الـذي لعـن رسـول اهللا

  .)٣()ة ما يؤذي منهإلى العين فيؤثر على النظر فال بأس بإزال
  :إزالة شعر الحاجبين للمرأة بالليزر: الفرع الثاني

أن هـذا مـن الـنمص المنهـي تبين مما سبق عدم جواز إزالـة شـعر الحـاجبين، و
ن نتـــف شـــعر التهمـــا بـــالليزر، بـــل هـــو أشـــد حيـــث إ، فكـــذلك ال يجـــوز إزًعنـــه شـــرعا

بـالليزر فتزيـل الــشعر لـة الحـاجبين يعـود الـشعر فيهمـا بعـد فتـرة مـن الـزمن، أمـا اإلزا
، ً بعد فترة طويلة من الزمن أحيانـا خاصة بعد عدة جلسات، وقد يرجع الشعرًتماما

  .فهو أشد من باقي المزيالت
، والقاعـــدة  فتقريـــب الليـــزر مـــن العـــين ضـــار جـــدا علـــى العـــينًويـــسبب ضـــررا

هـي  فما يسبب الـضرر من)٤ ()الضرر يزال) (ال ضرر وال ضرار:(الشرعية في ذلك
  .ًنه شرعاع

                                                           

 .١٧/١٣٢:المرجع السابق )١(

 .١٧/١٣٣:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء )٢(

 .١١/١٣٣:مجموع فتاوى الشيخ بن عثيمين )٣(

 .٩٦، ٩٤، األشباه والنظائر البن نجيم ص٦١، ٥٩ص:طياألشباه والنظائر للسيو: ينظر )٤(
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 ًاحـة الجلـد والعـالج بـالليزر محـذراأحمد العيـسى استـشاري أمـراض وجر. قال د
ًأنـا أحـذر تحـذيرا مهمـا: (ن العين وضـررهمن تقريب الليزر م ، أنـا كنـت فـي مـؤتمر ً

ـــة عـــين مـــصابة بـــشبه عمـــى،  فـــي أمريكـــا فأحـــد األطبـــاء عـــرض اثنتـــي عـــشرة حال
لشعر الـذي حـول العينـين، فـاآلن فـي أمريكـا والسبب اقتراب جهاز الليزر من إزالة ا

ً لــيس تحريمــا شــرعيا–يمنعــون ويحرمــون   وضــع الليــزر –  ولكــن يحرمــون طبيــا– ً
حـــول العـــين، وخاصـــة علـــى الحواجـــب؛ ألن هـــذا الجهـــاز اآلن اكتـــشفوا أنـــه يـــدخل 

ال يقتـرب الليـزر : داخل العين ولو من خـارج العظـم ويـؤذي العـين، فنـصيحة عامـة
  .)١()لعينمن محيط ا

لكن لو احتاجت المرأة إلزالة شعر الحاجبين لعالج، أو احتاجت إلزالة تشويه 
 )٢(»المغيــرات للحــسن... «: فــي الحــديث�فهــذا جــائز إزالتــه حــسب الحاجــة لقــول 

 فــالتغيير )٣(»إال مــن داء... «: رضــي اهللا عنهمــا–وقولــه فــي حــديث ابــن مــسعود 
. المنهــي عنــه للتجمــل والتــزين لكــن إذا كــان لعــالج أو إزالــة تــشويه فهــو خــارج عنــه

  .)٤ ()الضرر يزال(و) الضرورات تبيح المحظورات(وهو مبني على القاعدة الفقهية 
الــضرورة :(ويقــدر فــي ذلــك حــسب الــضرورة والحاجــة، وذلــك مبنــي علــى قاعــدة

  .)٦( ) الضرورةالحاجة تنزل منزلة( و)٥( )تقدر بقدرها
 واإلجمــاع، ولثبــوت ، والــسنة،فإزالــة شــعر الحواجــب محــرم باألدلــة مــن الكتــاب

  .ضرره طبيا
  :إزالة شعر الوجه للمرأة، وفيها فرعان: المسألة الثانية

                                                           

ــــــــشعر والتــــــــشقير واســــــــتخدامات الليــــــــزر(نــــــــدوة  )١( ــــــــب ) أحكــــــــام تجميــــــــل ال ــــــــع إســــــــالم وي موق
audio.islamweb.net.  

 .٣٩سبق تخريجه ص )٢(

 .٤٣سبق تخريجه ص )٣(

 .٦٠ص: ينظر األشباه والنظائر للسيوطي )٤(

 .السابق نفسه )٥(

 .١٠٠ص: نظائر البن نجيمينظر األشباه وال )٦(
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  :إزالة شعر الوجه للمرأة بالطرق التقليدية: الفرع األول
  :اختلف العلماء في هذه المسألة

  .اص بالحاجبين أو يشمل جميع الوجههل النمص خ: سبب الخالف
 وبعـض )١(وهو ما ذكره أهل اللغة. أن النمص إزالة شعر الوجه: القول األول

، وقــــول متــــأخري )٤(، وقـــول عنــــد المالكيـــة)٣( وقـــول عنــــد الحنفيــــة)٢(شـــراح الحــــديث
  .)٧(، وقول ابن حزم)٦(، ومذهب الحنابلة)٥(الشافعية

وامـرأة نمـصاء ...  من الوجهتف الشعرالنامصة التي تن: قال في تهذيب اللغة
  .)٨(، أي تأخذه عنها بخيطًتأمر نامصة فتنمص شعر وجهها نمصا : أيتتنمص

النامـــــصة التـــــي تنتـــــف الـــــشعر مـــــن :(قـــــال فـــــي النهايـــــة فـــــي غريـــــب الحـــــديث
  .)٩( ...)وجهها

  .)١٠( )النامصة التي تنتف الشعر من الوجه:(وفي غريب الحديث
أمــا النامــصة بالــصاد المهملــة فهــي التــي تزيــل و:(وقــال النــووي فــي شــرح مــسلم

                                                           

 .١٤/٢٩٣) نمص(مادة :، لسان العرب٢/٢١٢) نمص(تهذيب اللغة مادة : ينظر )١(

ــــــووي علــــــى صــــــحيح مــــــسلم: ينظــــــر )٢( ــــــتح البــــــاري١٤/٣٥٣:شــــــرح الن ، عــــــون ١٠/٣٩٠:، ف
 .٦/١٩٢:، نيل األوطار٨/٥٥:، تحفة األحوذي١١/١٥٠:المعبود

 .٦/٣٧٣:حاشية رد المحتار )٣(

 .١٣/٣١٤:، الذخيرة٣٩٣-٥/٣٩٢:بيتفسير القرط )٤(

 .٣/٤٠١:مغني المحتاج )٥(

، غايــة ١/٨١:، كـشاف القنـاع١/١٣٥:، الفـروع١/١٢٦:، اإلنـصاف١/١٢٩:المغنـي: ينظـر )٦(
 .١/٨٩:، شرح منتهى اإلرادات١/٢٣:المنتهى

 .٢/٢١٨، ١٠/٧٥:المحلى )٧(

 .١٢/٢١٢:تهذيب اللغة )٨(

 .٥/١١٩: النهاية في غريب الحديث )٩(

 .٣/٢١٥:غريب الحديث البن سالم )١٠(
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  .)١( )الشعر من الوجه
  .)٢( )النماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش:(وقال ابن حجر في فتح الباري

  . يعبر بإزالة الشعر وهو عام للحاجبين والوجه)٣(وبعض أهل اللغة
 ٕوشـدد بعــض العلمـاء فــي إزالـة شــعر الوجـه وحــرم إزالتـه حتــى وان نبتـت للمــرأة

  .)٤(لحية أو شارب، ألنه من تغيير خلق اهللا
  .)٥()كل من نتف الحاجب والوجه هو النمص:(قال األلباني في غاية المرام

  :دليلهم
لعـــــــن اهللا الواشـــــــمات «: قـــــــال– رضـــــــي اهللا عنـــــــه –حـــــــديث ابـــــــن مـــــــسعود 

ـــق  والمـــستوشمات والنامـــصات والمتنمـــصات والمتفلجـــات للحـــسن المغيـــرات لخل
  .)٦(»اهللا

ث فيــه النهــي عــن الــنمص، ولعــن فاعلــه ممــا يقتــضي تحــريم إزالــة وهــذا الحــدي
  .)٧(الشعر من الوجه

 ،)٨(وهـــو مـــذهب الحنفيــــة.  أن الـــنمص إزالـــة شــــعر الحـــاجبين فقـــط:القـــول الثـــاني

                                                           

 .١٤/٣٥٣: شرح النووي على  صحيح مسلم )١(

 .١٠/٣٩٠: فتح الباري )٢(

 .٣/١٠٦:، الصحاح٥/٤٨١:، معجم مقاييس اللغة٢/٣١٨:القاموس المحيط: ينظر )٣(

، ٣٥٤-١٤/٣٥٣:، شـــــرح النـــــووي علـــــى صـــــحيح مـــــسلم٥/٣٩٣:تفـــــسير القرطبـــــي: ينظـــــر )٤(
 .١٠/٧٥:المحلى

 .٧٨ص: لمرامغاية ا )٥(

 .٣٩سبق تخريجه ص )٦(

، فـــــــتح ١٤/٣٥٣:، شـــــــرح النـــــــووي علـــــــى صـــــــحيح مـــــــسلم١/٨١:كـــــــشاف القنـــــــاع: ينظـــــــر )٧(
 .١٠/٣٩٠:الباري

 .٨/٢٣٣، ٦/٨٨:، البحر الرائق٦/٤٢٦:فتح القدير: ينظر )٨(
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  .)٣(، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء)٢(، والشافعية)١(والمالكية
  :دليلهم

وعليـه يحمـل اللعـن . يدخل فيـه سـائر الوجـهأن النمص خاص بالحاجبين، وال 
  . رضي اهللا عنه–في حديث ابن مسعود 

) النامـــــصة التـــــي تـــــنقش الحاجـــــب حتـــــى ترقـــــه:()٤(قـــــال أبـــــو داود فـــــي الـــــسنن
  .هما أو تسويتهمااص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقفالنم

  : أجيب
تنتـف والنامـصة التـي . ورد في كتـب اللغـة أن الـنمص نتـف الـشعر مـن الوجـه

  )٥(.الشعر  من الوجه
  :الترجيح

 بالـصواب أن األولـى للمـرأة عـدم إزالـة شـعر الوجـه – واهللا أعلم –الذي يظهر 
  .لالختالف الحاصل في معنى النمص عند أهل اللغة وشراح الحديث والفقهاء

   :ويستثنى من ذلك
ارب  إذا كان إلزالة تشويه بالمرأة، أو لمنع التشبه بالرجال كخروج لحيـة وشـ-

   )٦(لها، حيث ذكر بعض الفقهاء استحباب إزالتها
  .)٧(وقال بعضهم بالوجوب

                                                           

، شـرح ٢/٤٢٣:، حاشـية العـدوي٢٦/٣٤٢:، الفواكـه الـدواني٥/٣٩٢:تفسير القرطبـي: ينظر )١(
 .٢/٣٧٩:زروق

 .١/١٤١:المجموع: ينظر )٢(

 .٥/١٩٤:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء )٣(

  .٨/٥٥:تحفة األحوذي: ينظر )٤(
 .١٤/٢٩٣) نمص(مادة :، لسان العرب٢/٢١٢) نمص(تهذيب اللغة مادة : ينظر     

ــــــار: ينظــــــر )٦( ــــــى صــــــحيح ١/٣٧٨:، المجمــــــوع٦/٣٧٣:حاشــــــية رد المحت ــــــووي عل ، شــــــرح الن
 .١/١٩١:مغني المحتاج، ١٠/٣٥٤:مسلم

 .٢/٤٢٣:، حاشية العدوي٢/٣٤٢:الفواكه الدواني: ينظر )٧(
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وألنــه مثلــة بالنــسبة . )١(وحتــى ال ينفــر منهــا زوجهــا وألن الزينــة للنــساء مطلوبــة
  .)٢(للمرأة

لعنت «: أو كانت اإلزالة من باب العالج لما جاء في حديث ابن عباس قال-
ــر الواصــلة والمــستوصلة والنامــصة والمت نمــصة والواشــمة والمــستوشمة مــن غي

  .)٤ ()إال من أذى:(....  وفي رواية البن مسعود)٣(»داء
كمــا جــاء ذلــك فــي إجابــة اللجنــة الدائمــة للبحــوث عــن حكــم إزالــة شــعر الوجــه 

ال تجــوز إزالــة شــعر :(والــشارب مــع الــنص علــى أن الــنمص إزالــة شــعر الحــاجبين
، كمـا لـو ً يـزال إال إذا كـان مـشوها الوشعر الوجـه... الحاجب ألن هذا هو النمص

  .)٥ ()نبت للمرأة شارب أو لحية فال بأس بإزالتهما
إذا نبت في أماكن غير معتادة : وقال الشيخ ابن عثيمين في إزالة شعر الوجه

أما ما كان من الشعر غير المعتاد حيث ينبـت فـي أمـاكن :(.... كالشارب والخدين
ة شارب أو ينبت على خدها شـعر، فهـذا ال بـأس لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأ

  .)٦ ()بإزالته، ألنه خالف المعتاد وهو مشوه للمرأة
  :إزالة شعر وجه المرأة بالليزر: الفرع الثاني

يتبين مما سبق ترجيحه أن األولى عدم إزالة شعر وجه المـرأة بـالليزر، إال إذا 
الـــشارب واللحيـــة ومـــا خـــرج فـــي وجـــه المـــرأة مـــا يـــشوهه مـــن الـــشعر غيـــر المعتـــاد ك

فهــــذا يجــــوز إزالتــــه بــــالليزر لمــــا يترتــــب عليــــه مــــن الــــضرر النفــــسي للمــــرأة . شــــابهه
  .)٧ ()الضرر يزال(و

                                                           

 .٦/٣٧٣: حاشية رد المحتار )١(
  .١/٣٧٨:المجموع )٢(
 .٤٣سبق تخريجه ص )٣(
 .٤٤سبق تخريجه ص )٤(
 .١٧/١٣٣: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث )٥(
 .٥٣٧-٢/٥٣٦:فتاوى المرأة المسلمة )٦(
 .٩٦ص : ، األشباه والنظائر البن نجيم٦١ص :  والنظائر للسيوطياألشباه: ينظر  )٧(
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  :إزالة شعر اإلبط والعانة، وفيها فرعان: المسألة الثالثة
  :إزالة شعر اإلبط والعانة بالطرق التقليدية: الفرع األول

ــــى مــــشروعية نتــــف اإلبــــط وح ــــق العانــــة، وأنــــه مــــن ســــنن أجمــــع العلمــــاء عل ل
  .)١(الفطرة

وال خــالف بــين العلمــاء فــي قــص األظفــار، ونتــف اإلبــط :(قــال ابــن عبــد البــر
وحلقه لمن صعب عليه النتف، وال في االختتان، أن كل ذلك عندهم سنة مسنونة، 

  .)٢ ()مجتمع عليها، مندوب إليها
  :دليل استحباب نتف اإلبط وحلق العانة

: الفطـــرة خمـــس«: � – عـــن النبـــي –ي اهللا عنـــه  رضـــ–حـــديث أبـــي هريـــرة 
  .)٤(» وقص الشارب وتقليم األظفار ونتف اآلباط)٣(الختان واالستحداد

المـــراد بـــالفطرة فـــي حـــديث البـــاب أن هـــذه األشـــياء إذا فعلـــت :(قـــال ابـــن حجـــر
حبها لهـــم اتـــصف فاعلهـــا بـــالفطرة التـــي فطـــر اهللا العبـــاد عليهـــا وحـــثهم عليهـــا واســـت

  .مل الصفات وأشرفها صورةليكونوا على أك

                                                           

، والنــووي فــي شــرح ٢١/٦٨:، التمهيــد٢٦/٢٤٢:نقــل اإلجمــاع ابــن عبــد البــر فــي االســتذكار )١(
، والـــــــشوكاني فـــــــي نيـــــــل ٤/٥٢٩:، المنـــــــاوي فـــــــي فـــــــيض القـــــــدير٣/١٤٩:صـــــــحيح مـــــــسلم

  .١/١٠٩:األوطار
، ٣/٣٤: ، فــــــتح القــــــدير٦/٤٠٦:لمحتــــــار، حاشــــــية رد ا٢/١٩٣:بــــــدائع الــــــصنائع: وينظــــــر  

، روضة ١/٣٥٥:، المجموع٢/٣٦٩:، شرح زروق٢/٣٣٣:، الفواكه الدواني٤/٧٤:المبسوط
، ١/١٣٠:، الفـــــروع١١٨-١/١١٧:، المغنــــي٣/٤٠١: ، مغنــــي المحتــــاج٦/٣٨٥:الطــــالبين

، وذكــــر ابــــن حجــــر أن القاضــــي أبــــا بكــــر بــــن العربــــي أغــــرب فقــــال ١/٧٦:كــــشاف القنــــاع
  .بوجوبهما

أن المقــصود منهــا طلــب تحــسين الخلــق، وهــي النظافــة، ال تحتــاج إلــى ورود أمــر : عقــبوت  
  .فمجرد الندب إليها كاف. إيجاب للشارع فيها اكتفاء بدواعي األنفس

 .١٠/٣٥٢:فتح الباري: ينظر  
 .٢٦/٢٤٢:االستذكار )٢(
النـووي علـى  الستعمال الحديث وهـي المـوس، شـرح ًحلق العانة، سمي استحدادا: تحداداالس )٣(

 .٣/١٤٨:صحيح مسلم
 .٣٨سبق تخريجه ص )٤(



  
  
  
  
  

  إزالة شعر المرأة بالليزر         

-٣٢٠-  

  

وقــد رد القاضــي البيــضاوي فــي حــديث البــاب إلــى مجمــوع مــا ورد فــي معناهــا 
فقال هي السنة القديمة التي اختارها األنبيـاء . االختراع والجبلة والدين والسنة: وهو

  .)١()واتفقت عليها الشرائع، وكأنها أمر جبلي فطروا عليها

ي إزالـة فـاألولى فـ) نتف اإلبط وحلق العانـة(والسنة كما ورد في طريقة اإلزالة 
، ويجوز النتف، بخالف اإلبط فإنه بالعكس؛ ألنه تحتبس ًشعر العانة الحلق اتباعا

. تحتــه األبخــرة بخــالف العانــة، والــشعر مــن اإلبــط بــالنتف يــضعف وبــالحلق يقــوى 
  .فجاء الحكم في كل من الموضعين بالمناسب

 حتــى تمتــشط عــن طــروق النــساء لــيال النهــي وقــد جــاء فــي الحــديث الــصحيح
  .)٥) (٤( المغيبة)٣( وتستحد)٢(الشعثة

لكــن :(قــال ابــن حجــر. )٦( ومــع هــذا فتجــوز إزالــة شــعرهما بــأي طريقــة لإلزالــة
  .)٧ ()يتأدى أصل السنة باإلزالة بأي مزيل

وأمـا نتـف اإلبـط فــسنة باالتفـاق، واألفـضل فيـه النتـف لمـن قــوي :(وقـال النـووي

                                                           

 .١٠/٣٥٢:فتح الباري: ينظر )١(

ِشــعث: الــشعثة )٢( ): شـــعث(مــادة :المغبــر الـــرأس، لــسان العـــرب: والــشعث. ّتلبـــد شــعره واغبـــر: َ
٤/٢٢٧.   

 .١/٣٥٣: النهاية في غريب الحديث واألثر: ينظر. حلق العانة بالحديد: تستحد )٣(

 .٣/٣٩٩:النهاية في غريب الحديث واألثر: لتي غاب زوجها، ينظرا: المغيبة )٤(

 ٣/٣٩٨)  بـاب تـستحد المغيبـة وتمتـشط الـشعثة-١٢٢) ( كتـاب النكـاح-٦٧:(رواه البخاري )٥(
ص )  بـــاب اســـتحباب نكـــاح البكـــر-١٦) (كتـــاب الرضـــاع-١٧(، ورواه مـــسلم )٥٢٤٧(ح 

 ).٧١٥( ح ٥٨٤

 .٤/٣٤: ، فتح القدير١/١١٧:المغني: ينظر )٦(

 .١٠/٣٥٦: فتح الباري )٧(



  
  
  
  
  

  فاتن بنت محمد بن عبد اهللا المشرف ٠د                                         

-٣٢١-  

  .)١ () بالحلق وبالنورةاًيحصل أيضعليه و
  :إزالة شعر العانة واإلبط للمرأة بالليزر: الفرع الثاني

، بــشرط )بطــينإل ا–العانــة (يجــوز إزالــة شــعر المــرأة بــالليزر فيمــا يــشرع إزالتــه 

ـــه كـــشف `���m���d��c��b����a��`��d��c��b����a��`��d��c��b����a��`��d��c��b����a: للعـــورة قـــال تعـــالىٌأال يكـــون في
��f��e��f��e��f��e��f��el  )٢(

.  

���m���^��]���\��[��Z��Y��X��W��V��^��]���\��[��Z��Y��X��W��V��^��]���\��[��Z��Y��X��W��V��^��]���\��[��Z��Y��X��W��V:وقـــــــــــــــال �̀�_��� �̀�_��� �̀�_��� �̀�_�
��d��c��b��a��d��c��b��a��d��c��b��a��d��c��b��al)ال ينظــر الرجــل إلــى عــورة الرجــل، وال «:^ قــال )٣

  . )٤(»..المرأة إلى عورة المرأة
عوراتنـا مـا ! يـا رسـول اهللا: قلـت:(وحديث بهز بـن حكـيم عـن أبيـه عـن جـده قـال

:  قـال»احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينك«:نأتي منها وما نذر؟ قـال
إن اســـتطعت أن ال «: كـــان القـــوم بعـــضهم فـــي بعـــض؟ قـــاليـــا رســـول اهللا إذا: قلـــت

اهللا «:؟ قــالًإذا كــان أحـدنا خاليـا:  رسـول اهللاقلـت يـا:  قــال»يرينهـا أحـد فــال يرينهـا
  .)٥(»أحق أن يستحيا منه من الناس

فيــه تحــريم نظــر الرجــل إلــى عــورة الرجــل والمــرأة إلــى عــورة المــرأة، :(قــال النــووي
  .)٦ ()وهذا ال خالف فيه

                                                           

 .٣/١٤٩: شرح النووي على صحيح مسلم )١(

 .٣٠: سورة النور )٢(

 .٦-٥: سورة المؤمنون )٣(

 ).٣٣٨(ح )  باب تحريم النظر إلى العورات-١٧)(كتاب الحيض-٣:(رواه مسلم )٤(

 ح ٤/١٩٨): بــاب مــا جــاء فــي التعــري-٣) (ّ كتــاب الحمــام-٢٥:(رواه أبــو داود  فــي ســننه )٥(
ـــــي داود)٤٠١٧( ـــــى ســـــنن أب ـــــه عل ـــــاني فـــــي تعليق ، ورواه ٧١٩ص: ينظـــــر. ، وحـــــسنه األلب

) ٢٧٩٤( ح ٥/١١٠): بــاب مــا جــاء ف حفــظ العــورة-٣٩) ( كتــاب األدب-٤٤:(الترمــذي
 -٢٨) ( كتــاب النكــاح-٩:(ورواه ابــن ماجــة فــي ســننه. هــذا حــديث حــسن: قــال أبــو عيــسى

 ).١٩٢٠( ح ١/٦١٨):باب التستر عند الجماع

 .٤/٣٠: شرح النووي على صحيح مسلم )٦(
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الذاتيــة وذلــك ثــرة المراكــز التجميليــة فــي الوقــت الحاضــر، أتيحــت الخدمــة ومــع ك
  .طالع على العوراتإلزالة الشعر ذاتيا، بدون ا

ها، فــاألليق لــشعر بــالليزر فــي البيــوت وســهل شــراؤوكــذلك انتــشرت أجهــزة إزالــة ا
  .بالمرأة المسلمة استعمالها في بيتها فهو األستر واألحفظ لها

ــالح(اع الــسنة فــي ذلــك الــواردة فــي الــنص مــع أن األولــى اتبــ ق للعانــة والنتــف ل
  ).لإلبط

  :إزالة شعر باقي الجسم للمرأة، وفيها فرعان: المسألة الثالثة
  :إزالة شعر باقي الجسم للمرأة بالطرق التقليدية: الفرع األول

المقصود بهذه المـسألة  إزالـة شـعر اليـدين والـساقين والفخـذين والظهـر والـبطن 
  :مما سبق دراسته)  اإلبط والعانة–الوجه (دا فيما ع

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة
  .)٢( والحنابلة)١(يباح للمرأة إزالة شعر جسدها، وهو قول الحنفية: القول األول

  :أدلة القول األول
َ كـان إذا اطلـى �  حيث روى ابـن ماجـة عـن أم سـلمة أن النبـي� فعل النبي

  .)٣(ُرة، وسائر جسده أهلهبدأ بعورته فطالها بالنو
  :وجه الداللة

 كان يستعمل النورة إلزالة شعر العـورة بنفـسه، وطلـى بـاقي جـسده � أن النبي
  .وهو يدل على إباحة إزالة شعر الجسد. أهله

                                                           

، ٣/٣٣، ٤/٤٤٢:، فـــــــتح القـــــــدير٦/٤٠٧:، حاشـــــــية رد المحتـــــــار٨/٢٣٣:البحـــــــر الرائـــــــق: ينظـــــــر )١(
 .٤/٧٣: المبسوط

 .١/٧٦:، كشاف القناع١٣١-١/١٣٠:، الفروع١/١١٧: المغني: ينظر )٢(

ـــن ماجـــة )٣( ـــالنورة-٣٩) (كتـــاب األدب:(رواه اب ـــاب اإلطـــالء ب قـــال ) ٣٧٥١ ( ح٢/١٢٣٤): ب
وهــو منقطــع وحبيــب بـن أبــي ثابــت لــم يــسمع . هــذا حــديث رجالـه ثقــات: فــي الزوائــد:(المعلـق

  ).من أم سلمة، قال أبو زرعة
) لــيس بــصحيح: وقــال أحمــد. ٕواســناده ثقــات، وقــد أعــل باإلرســال:(١/١٣٠:وقـال فــي الفــروع  

 .١/٧٦:وكذا في كشاف القناع
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  .)١(يجب على المرأة إزالة شعر جسدها، وهو قول المالكية: القول الثاني
  :أدلتهم

  .)٢(ركه مثلة للمرأة، وفي تألن في إزالته جماال
  :يجاب عنه

ٕوان كــان فــي إزالتــه جمــال للمــرأة فهــذا ال يــدل علــى الوجــوب، إال بــدليل يــدل 
  .إال إذا طلبه الزوج منها فيجب عليها إجابته. على ذلك

  :الترجيح
 جــواز إزالــة المــرأة شــعر جــسدها إال إذا طلبــه -  واهللا أعلــم بالــصواب–يتــرجح 

  .منها زوجها فيجب عليها طاعته
 ألنه مـسكوت عنـه، فهـو غيـر داخـل فـي الـشعر المنهـي ل اإلباحة فيه؛فاألص

ــي «: � قــال) اإلبــط والعانــة(، وال المطلــوب إزالتــه )الــنمص(إزالتــه  مــا أحــل اهللا ف
  .)٣(»كتابه فهو حالل، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو

 فـرض فـرائض - عز وجل -إن اهللا «: � قال: وعن أبي ثعلبة الخشني قال
 فـال تعتـدوها، وسـكت عـن ًم حرمات فال تنتهكوها، وحـد حـدودافال تضيعوها، وحر

  .)٤(»أشياء من غير نسيان فال تبحثوا عنها

                                                           

 .٢/٤٠٩:ية العدوي، حاش٢/٣٣٤:الفواكه الدواني: ينظر  )١(

 .المراجع السابقة  )٢(

هـذا حـديث صـحيح اإلسـناد :( وقـال٤/١١٥):كتـاب األطعمـة:(أخرجـه الحـاكم فـي مـستدركه  )٣(
بــاب مــا لــم يــذكر تحريمــه، وال ) (كتــاب الــضحايا(والبيهقــي فــي الــسنن الكبــرى ) ولــم يخرجــاه

 ح ٣/٥٩): الزكــاةكتـاب:(، والـدارقطني فــي الـسنن١٠/١٢):كـان فـي معنـى مــا ذكـر تحريمـه
، وقــــــال الهيثمــــــي فــــــي مجمــــــع ١٣/٢٨٠: ، ذكــــــره ابــــــن حجــــــر فــــــي فــــــتح البــــــاري)٢٠٦٦(

 ).إسناده حسن ورجاله موثقون (١/١٧١:الزوائد

كتـــــاب :(، والبيهقـــــي فـــــي ســـــننه٤/١١٥):كتـــــاب األطعمـــــة:(أخرجـــــه الحـــــاكم فـــــي مـــــستدركه  )٤(
ــــي معنــــى مــــا ذكــــر تحر) (الــــضحايا ــــذكر تحريمــــه، وال كــــان ف ــــم ي  ١٠/١٢):يمــــهبــــاب مــــا ل

، قـــال )٤٣٩٦( ح ٥/٣٢٦):كتـــاب المكاتـــب:(، والـــدارقطني فـــي ســـننه)هـــذا موقـــوف:(وقـــال
 ).رجاله رجال الصحيح:(١/١٧١:الهيثمي في مجمع الزوائد
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ال حـرج : (جاء فـي إجابـة اللجنـة الدائمـة للبحـوث عـن حكـم إزالـة شـعر الجـسد
 ولـيس هـذا مـن ، والـذراعين، والساقين، والفخذين،على المرأة في إزالة شعر الشارب

  .)١()ميص المنهي عنهالتن
دليــل أخــذ : (وفــي ســؤال آخــر عــن الــدليل علــى جــواز إزالــة المــرأة لــشعر بــدنها

المــرأة لـــشعر بـــدنها العمــل باألصـــل، وأنـــه مطلـــوب منهــا أن تتـــزين لزوجهـــا، ولـــيس 
هنـــاك دليـــل يمنـــع مـــن ذلـــك غيـــر مـــا ورد فـــي النهـــي عـــن الـــنمص وهـــو أخـــذ شـــعر 

  .)٢()الحاجبين
ين والــــرجلين ثيمــــين عــــن حكــــم إزالــــة شــــعر اليــــدوســــئل فــــضيلة الــــشيخ ابــــن ع

زالته، ألنه مشوه، وان كان عاديا فال بأس من إًإن كان كثيرا:(فأجاب  فإن من أهل ٕ
: ومــنهم مــن قــال. ال يــزال ألن إزالتــه مــن تغييــر خلــق اهللا عــز وجــل: َالعلــم مــن قــال

 عنــه مــا ســكت اهللا«:� إنــه تجــوز إزالتــه ألنــه ممــا ســكت اهللا عنــه، وقــد قــال النبــي
وقـال هـؤالء إن الـشعور تنقـسم .  لـيس بـالزم لكـم وال حـرام علـيكم: أي)٣(»فهو عفو

  :إلى ثالثة أقسام
  .ما نص الشرع على تحريم أخذه: القسم األول
  .ما نص الشرع على طلب أخذه: القسم الثاني
  .ما سكت عنه: القسم الثالث

نمـص الحاجـب  كلحيـة الرجـل، و:فما نـص الـشرع علـى تحـريم أخـذه فـال يؤخـذ
  .للمرأة والرجل

 والـــشارب ، والعانـــة،اإلبـــط: ومـــا نـــص الـــشرع علـــى طلـــب أخـــذه فليؤخـــذ، مثـــل
  .للرجل

  

                                                           

 .٥/١٩٤:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث )١(

 .١٧/١٣٠: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث )٢(

 .٥٨سبق تخريجه ص )٣(
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 وجــوده، - تعــالى – ألنــه لــو كــان ممــا ال يريــد اهللا ومــا ســكت عنــه فإنــه عفــو؛
ائـه، فلمـا سـكت عنـه كـان هـذا  ولو كان مما يريد اهللا بقـاءه، ألمـر بإبق،ألمر بإزالته

  .)١(واهللا الموفق. ٕتيار اإلنسان، إن شاء أزاله وان شاء أبقاه إلى اخًراجعا
  :إزالة شعر باقي الجسم للمرأة بالليزر: الفرع الثاني

 ألن األصـل ي الجـسم بـالليزر، كمـا سـبق ترجيحـه؛يجوز للمرأة إزالـة شـعر بـاق
ولمــا يترتــب عليــه مــن مــشقة علــى المــرأة فــي اســتعمال . ّفــي المــسكوت عنــه الحــل

 أو لكـون ًعة نموه مرة أخـرى أو لكونـه مؤلمـاوالحلق لسر. ألخرى كالنتفالمزيالت ا
ًالجلـد، والليــزر يـضعف الــشعر تمامـا أو يزيلــه مـع ثبــوت المـزيالت الكيميائيـة تهــيج 
ًعــدم ضــرره طبيــا، وتطبيقــا الــضرر (، )٢ ()المــشقة تجلــب التيــسير:( للقاعــدة الفقهيــة

  . )٣ ()يزال
ُ، وقد ذكر بيان في لباس المرأة عند  عدم كشف العورات:ويشترط لذلك

محارمها ونسائها صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وعن حدود 
نظر المرأة إلى المرأة، وأن على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء، وقد دل ظاهر 
القرآن على أن المرأة ال تبدي للمرأة إال ما تبديه لمحارمها، مما جرت العادة 

��m��k :فه في البيت، وحال المهنة، كما قال تعالىبكش � � �j� �i�h��g��k� � � �j� �i�h��g��k� � � �j� �i�h��g��k� � � �j� �i�h��g
��x��w��v���u��t�� � sr��q��p��o��nm��l��x��w��v���u��t�� � sr��q��p��o��nm��l��x��w��v���u��t�� � sr��q��p��o��nm��l��x��w��v���u��t�� � sr��q��p��o��nm��l
��¤� � �£��¢� � � �¡� ����~� �}��|�� �{� �z��y��¤� � �£��¢� � � �¡� ����~� �}��|�� �{� �z��y��¤� � �£��¢� � � �¡� ����~� �}��|�� �{� �z��y��¤� � �£��¢� � � �¡� ����~� �}��|�� �{� �z��y

�� � � �®���¬��«��ª��� � �©�� � �̈ �§�� � � � �¦��¥���� �®���¬��«��ª��� � �©�� � �̈ �§�� � � � �¦��¥���� �®���¬��«��ª��� � �©�� � �̈ �§�� � � � �¦��¥���� �®���¬��«��ª��� � �©�� � �̈ �§�� � � � �¦��¥l)كانكشاف الرأس )٤ ،
 يدل على واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعالوة على أنه لم

                                                           

 .٢/٥٣٨:مةفتاوى المرأة المسل )١(
 .٨٤ص:، األشباه والنظائر البن نجيم٥٥ص: األشباه والنظائر للسيوطي: ينظر )٢(
 ،٩٦ص:ـ األشباه والنظائر البن نجيم٦١ص: األشباه والنظائر للسيوطي: ينظر )٣(
 ).٣١: (سورة النور )٤(
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 طريق لفتنة المرأة، واالفتتان بها من ً هو أيضا–جوازه دليل من كتاب أو سنة 
  .)١(بنات جنسها

وكمـــا ذكرنــــا إتاحـــة اســــتخدام الخدمــــة الذاتيـــة للمــــرأة فــــي أغلـــب المراكــــز التجميليــــة، 
إحضار جهاز الليزر في المنـزل واسـتخدامه، لتـوفره اآلن فـي : واألحسن من ذلك واألولى

ات وســــهولة اســــتعماله وتوســــط ســــعره، فهــــو األحفــــظ واألليــــق بــــالمرأة المــــسلمة، الــــصيدلي
  .واألكمل لمروءتها

*  *

                                                           
 .١٧/٢٩٢: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )١(



  
  
  
  
  

  فاتن بنت محمد بن عبد اهللا المشرف ٠د                                         

-٣٢٧-  

  ةـالخاتم
الحمــد هللا رب العــالمين الــذي بنعمتــه تــتم الــصالحات، فبعــد إتمــام هــذا البحــث 

  :توصلت للنتائج اآلتية
وقد دلت  أن اإلسالم شرع التجمل والتزين لعباده المؤمنين، وفطرهم على ذلك، -١

  .النصوص الشرعية على مشروعية التجمل إذا كان بالضوابط الشرعية
  : طرق إزالة شعر المرأة-٢

  . الحالقة، الشمع، الكريمات، الملقاط: طرق تقليدية-أ    
  .التحليل الكهربائي، الضوء، الليزر:  طرق حديثة-ب    

لتـصبح ذات قـدرة أشـعة ضـوئية يـتم تكبيرهـا وتركيزهـا بـشدة :( أشـعة الليـزر هـي-٣
، ولهـا العديـد مـن االسـتخدامات فـي مجـال الطـب كعـالج بعـض )ضوئية هائلة

  ..ٕ وازالة الشعر الزائد غير المرغوب فيه، والتقشير،األمراض الجلدية
ــــــالليزر تطــــــورا ملحوظــــــا تطــــــورت -٤ ًطريقــــــة إزالــــــة الــــــشعر ب ، وكثــــــرت المراكــــــز ً

  .لمنازلالمتخصصة في ذلك، وتعددت األجهزة، حتى وصلت إلى ا
توجـه أشـعة الليـزر ذات الطـول المـوجي، والطاقـة :  كيفية استخدام أشعة الليزر-٥

واألبعــاد المناســبة إلــى الجلــد المــراد إزالــة الــشعر منــه، فتتــأثر بهــا خاليــا صــبغة 
الميالنــين الموجــودة فــي جــذور الــشعر، وتمــتص بــصيالت الــشعر داخــل الجلــد 

ر ويقـف نموهـا دون تعـريض الجلـد الطاقة من هذه األشعة، فتتلف جـذور الـشع
  .للحرق

ّة فعالــة وســهلة وســيل:  مــن مميــزات اســتخدام أشــعة الليــزر فــي إزالــة شــعر المــرأة-٦
ًوسريعة وأقل ألما وأطول أمدا ، األمان الطبي بحيث ال يتضرر الجلد، يستخدم ً

  .لكل مناطق الجسم
  : من أضرار أشعة الليزر-٧

روق الجلـــد عنـــد إســـاءة االســـتخدام، احمـــرار التـــأثير علـــى العـــين، اإلصـــابة بحـــ    
الجلــد وتــورم يــسير فــي المكــان وتقـــشر خفيــف يــزول خــالل أيــام قليلــة، الكلفـــة 
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  .المادية مقارنة بالطرق األخرى
فعلــى .  إذا اسـتخدم بالطريقـة الـصحيحة الـسليمة الليـزر جهـاز آمـن محكـم طبيــا-٨

  .ًهذا يجوز استخدامه في إزالة شعر المرأة إجماال
فـــذات اآللـــة ال .  كـــل شـــعر جـــاز إزالتـــه بـــالطرق المعروفـــة، جـــاز إزالتـــه بـــالليزر-٩

  .تحريم فيها
 تـرك إزالـة شـعر الوجـه ً الحـاجبين بـالليزر، واألولـى أيـضا ال يجوز إزالة شـعر-١٠

  . كالشارب واللحية فتجوز إزالتهٌالليزر، إال إذا خرج للمرأة شعر غير معتادب
العانـــة وبـــاقي الجــسم بـــالليزر، مـــا لـــم يترتـــب عليـــه  يجــوز إزالـــة شـــعر اإلبـــط و-١١

كــــشف العـــــورة، وباإلمكــــان اســـــتخدام الخدمــــة الذاتيـــــة فــــي اإلزالـــــة، واألولـــــى 
  .االستغناء عن ذلك باستخدام جهاز الليزر المنزلي

ـــه وصـــحبه أجمعـــين وآخـــر  ـــا محمـــد وآل ـــى نبين ـــم، وصـــلى اهللا عل هـــذا واهللا أعل
  .دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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  هرس المصادر والمراجعف
  .القرآن الكريم -١
 رئاسة إدارة البحوث العلمية –اآلداب الشرعية والمنح المرعية لمحمد بن مفلح  -٢

 . الرياض–واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

 . دار الريان للتراث–األذكار للنووي، حققه أحمد بن عبد اهللا باجور  -٣

معطي أمين قلعجي، دار عبد ال. د: االستذكار البن عبد البر، خرجه ورقمه -٤
 .الوعي

 . دار الفكر–محمد مطيع الحافظ : األشباه والنظائر البن نجيم، تحقيق -٥

األشباه والنظائر في الفروع للسيوطي وبهامشه كتاب المواهب السنية على  -٦
 .شرح الفوائد البهية نظم القواعد الفقهية، دار الفكر، بيروت

مذهب اإلمام أحمد بن حنبل اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على  -٧
 - هـ ١٣٧٤محمد حامد الفقي، الطبعة األولى، : للمرداوي، صححه وحققه

 .م، مكتبة السنة المحمدية١٩٥٥

علي المحمدي، المكتبة العصرية، صيدا، : أحكام النساء البن الجوزي، تحقيق -٨
 .بيروت

كتب محمد عبد القادر عطا، دار ال: أحكام القرآن البن العربي، علق عليه -٩
 .العلمية

أشعة الليزر واستخداماتها في الطب للدكتور أحمد الناغي والدكتور رشاد  - ١٠
 .م٢٠٠٧فؤاد السيد، مكتبة األسرة، 

عادل مبارك . بحث حكم إزالة الشعر بالليزر، دراسة فقهية مقارنة، د - ١١
 .المطيرات، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت

سعد بن تركي الخثالن، مقدم . ٕوازالته، دبحث أحكام زراعة الشعر  - ١٢
 .هـ١٤٢٧ ،)والطب الشرع بين التجميلية العمليات:(الندوة
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الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، البن نجيم  البحر - ١٣
 .المصري، الطبعة الثانية

تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري، دار الكتب العلمية،  - ١٤
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠ان، الطبعة األولى، بيروت، لبن

تفسير القرآن العظيم ألبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، دار الجيل،  - ١٥
 .هـ١٤١٠بيروت، الطبعة الثانية، 

سيف مولود حسن، وصالح مصطفى . تقنيات الليزر واستخداماته، د - ١٦
 .األتروشي، دار دجلة

 عمر بن يوسف بن عبد التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ألبي - ١٧
 .م١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧مصطفى العلوي ومحمد البكري : البر، حققه

 .والترجمة للتأليف المصرية الدار - لألزهري ةتهذيب اللغ - ١٨

 السعدي، ناصر بن الرحمن لعبد المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير - ١٩

 .ولىاأل الطبعة – الرسالة مؤسسة اللويحق، معال بن الرحمن عبد :حققه

 تحقيق سورة، بن عيسى بن محمد عيسى ألبي الترمذي، لسنن الصحيح الجامع - ٢٠

 الطبعة بمصر، الحلبي البابي مصطفى مطبعة شاكر، محمد أحمد :وشرح

 .م١٩٧٨- هـ١٣٩٨ الثانية،

محب : محمد فؤاد عبد الباقي، مراجعة: الجامع الصحيح للبخاري، ترقيم - ٢١
 .الدين الخطيب وابنه قصي

أحمد محمد شاكر، مكتبة : عن تأويل آي القرآن للطبري، تحقيقجامع البيان  - ٢٢
 .ابن تيمية والقاهرة

الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  - ٢٣
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
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 الطبعة التدمرية، دار الفوزان، محمد بن صالح للدكتور التجميلية ةالجراح - ٢٤

 .هـ١٤٢٩ الثانية،

 هـ١٣٨٦ الثانية، الطبعة المختار، الدر على عابدين البن المحتار، در حاشية - ٢٥
 .الفكر دار م،١٩٦٦ - 

العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد لعلي الصعيدي  حاشية - ٢٦
 .العدوي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

م، ٢٠٠٤دليل صحة األسرة من إصدار كلية الطب هارفارد، الطبعة األولى،  - ٢٧
 .مكتبة جرير

 .محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي. د: الذخيرة للقرافي، تحقيق - ٢٨

عادل أحمد عبد : روضة الطالبين ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق - ٢٩
الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة 

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢األولى، 

ت عبيد الدعاس، عادل السيد، دار عز: سنن أبي داود السجستاني، تعليق - ٣٠
 .ابن حزم، توزيع دار المغني

سنن أبي داود، ألبي داود السجستاني، خرج أحاديثه، محمد ناصر الدين  - ٣١
 .األلباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

محمد فؤاد عبد الباقي، دار : سنن ابن ماجة البن ماجة القزويني، تحقيق - ٣٢
 .إحياء الكتب العربية

شعيب األرنؤوط، حسن شلبي، عبد : ارقطني للدارقطني، حققهسنن الد - ٣٣
 .اللطيف حرز اهللا، مؤسسة الرسالة

حسن : شعيب األرنؤوط، حققه: سنن النسائي الكبرى للنسائي، أشرف عليه - ٣٤
 .عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة

 .بالهند المعارف دائرة مجلس النقي، الجوهر :ذيله وفي للبيهقي، كبرىالسنن ال - ٣٥
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 من لجنة :حققه الميس، خليل :راجعه النووي، لإلمام مسلم صحيح رحش - ٣٦

 -  هـ١٤٠٧ األولى، الطبعة لبنان، بيروت، القلم، دار :بإشراف العلماء
 .م١٩٨٧

العالمة أحمد بن محمد البرنسي المعروف بزروق مع شرح العالمة  شرح - ٣٧
يد قاسم بن عيسى التنوخي الفروي على متن الرسالة، لإلمام ابن أبي ز

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢القيرواني، دار الفكر، 

مصطفى أحمد الزرقا، الطبعة : شرح القواعد الفقهية للزرقا، مراجعة وتعليق - ٣٨
 .الثانية، دار القلم

نزيه . محمد الرحيلي، ود. د: شرح الكوكب المنير البن النجار، تحقيق - ٣٩
 .حماد، مركز البحث العلمي، إحياء التراث اإلسالمي، دار الفكر

عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، :  منتهى اإلرادات للبهوتي، تحقيقشرح - ٤٠
 .مؤسسة الرسالة

شعيب األرنؤوط، : ابن بلبان الفارسي، حققه: صحيح ابن حبان بترتيب - ٤١
 .سالةمؤسسة الر

 .األفكار دار القشيري، الحجاج بن مسلم الحسين ألبي مسلم صحيح - ٤٢

 :تحقيق الجوهري، حماد نب إلسماعيل العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح - ٤٣
 .للماليين العلم دار عطار، الغفور عبد أحمد

 الكتب دار الجوزية، القيم ابن شرح مع داود بي أ سنن شرح المعبود عون - ٤٤
 .لبنان بيروت، العلمية،

أحمد بن علي بن سير . د: في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، حققه العدة - ٤٥
 .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠المباركي، الطبعة الثانية، 

 .اإلسالمي المكتب لأللباني، والحرام الحالل أحاديث تخريج في غاية المرام - ٤٦

غاية المنتهى في الجمع بين اإلقناع والمنتهى لمرعي بن يوسف الحنبلي،  - ٤٧
فهد بن : الطبعة الثانية، منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض، لصاحبها

 .عبد العزيز السعيدي
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 .الهروي سالم بن القاسم عبيد ألبي الحديث غريب - ٤٨

 الرازق عبد أحمد :وترتيب جمع واإلفتاء، العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى - ٤٩

 العربية المملكة الرياض، واإلفتاء، العلمية البحوث إدارة رئاسة طبع الدرويش،

 .هـ١٤٢٣ األولى، الطبعة السعودية،

 عبد يخ،الش آل إبراهيم بن محمد :الفضيلة ألصحاب المسلمة المرأة فتاوى - ٥٠

 ابن جبرين، ابن عثيمين، ابن باز، ابن حميد، بن اهللا عبد السعدي، الرحمن

 .طبرية دار مكتبة المقصود، عبد أشرف محمد :ورتبها بها اعتنى فوزان،

 فؤاد محمد :كتبه رقم العسقالني، حجر البن البخاري صحيح شرح الباري فتح - ٥١

ي محب الدين قص: محب الدين الخطيب، راجعه: عبد الباقي، إخراج
 .الخطيب، دار الريان للتراث

فتح القدير البن الهمام ومعه شرح العناية على الهداية للبابرتي، ومعه حاشية  - ٥٢
 .لبنان بيروت، الفكر، دار المفتي، عيسى بن اهللا المحق سعد

عبد الرحمن عميرة، وضع : القدير للشوكاني، حققه وخرج أحاديثه فتح - ٥٣
 .ث العلمي بدار الوفاءلجنة التحقيق والبح: فهارسه

فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي، الطبعة الثانية، دار المعرفة،  - ٥٤
 .بيروت، لبنان

تصحيح الفروع للمرداوي، : الفروع ألبي عبد اهللا محمد بن مفلح، ويليه - ٥٥
 .الرابعة الطبعة الكتب، عالم فراج، أحمد عبد الستار: راجعه

 النفراوي غنيم بن ألحمد القيرواني، زيد بيأ ابن رسالة على الدواني الفواكه - ٥٦

 .لبنان بيروت، الفكر، دار المالكي،

 .القاموس المحيط للفيروز آبادي، الهيئة المصرية العامة للكتاب - ٥٧

محمد حامد الفقي، دار الباز : القواعد والفوائد األصولية البن اللحام، تحقيق - ٥٨
 .للنشر والتوزيع

 



  
  
  
  
  

  إزالة شعر المرأة بالليزر         

-٣٣٤-  

  

هالل مصيلحي : وتي، راجعه وعلق عليهكشاف القناع عن متن اإلقناع للبه - ٥٩
 .مصطفى هالل، دار الفكر

 .بيروت صادر، دار منظور، البن لسان العرب - ٦٠

 للنشر الفكر دار الدرويش، محمد اهللا عبد :تحقيق للهيثمي، الزوائد مجمع - ٦١

 .والتوزيع

مهند : فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب مجموع - ٦٢
 .، دار الثريا للنشربن ناصر السليمان

 .أحمد شاكر، دار الحديث، القاهرة: مسند اإلمام أحمد، تحقيق - ٦٣

: مصنف عبد الرازق ألبي بكر بن عبد الرازق بن همام الصنعاني، تحقيق - ٦٤
 .حبيب الرحمن األعظمي

 عثمان الحرش، سليمان النمر، اهللا عبد محمد :تحقيق للبغوي، معالم التنزيل - ٦٥

 .طيبة دار جمعة،

 السالم عبد :تحقيق زكريا، بن فارس بن أحمد الحسن ألبي اللغة ييسمقا معجم - ٦٦

 .الفكر دار هارون، محمد

المحتاج لمحمد الشربيني الخطيب، طبع ونشر شركة مكتبة ومطبعة  مغني - ٦٧
 .مصطفى الباجي، الحلبي وأوالده بمصر

عصام األهدل وأحمد رضا : مقدمة في علوم الليزر وتطبيقاتها تأليف - ٦٨
 .جرير دار األولى، الطبعة األكشر، فهمي قفارو: جعةالجاللي، مرا

 .األعظمي مصطفى محمد :تحقيق مالك، موطأ - ٦٩

 -  هـ١٤٠٩ لبنان، بيروت، المعرفة، دار السرخسي، الدين لشمس المبسوط - ٧٠
 .م١٩٨٩

 .الفكر دار للنووي، المهذب شرح المجموع - ٧١

 .المحلى البن حزم، إدارة الطباعة المنيرية - ٧٢



  
  
  
  
  

  فاتن بنت محمد بن عبد اهللا المشرف ٠د                                         

-٣٣٥-  

 . لمصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشقالمدخل الفقهي العام - ٧٣

 .المستدرك على الصحيحين للحاكم، دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع - ٧٤

. عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، د: المغني البن قدامة المقدسي، تحقيق - ٧٥
 .عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة

يص كتاب مسلم، ألبي العباس أحمد بن عمر بن المفهم لما أشكل من تلخ - ٧٦
 أحمد – بديوي علي يوسف مستو، ديب الدين محي :حققه ،إبراهيم القرطبي

 دمشق، الطيب، الكلم دار كثير، ابن دار بزال، إبراهيم محمود – السيد محمد

 .بيروت

 ابن دار السمعان، حسن بن مشهور عبيدة أبو :تحقيق للشاطبي، الموافقات - ٧٧

 .عفان

ضحى بنت محمود بابللي، الطبعة الثانية، . لموسوعة الصحية الشاملة، دا - ٧٨
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

 .نيل األوطار شرح منتقى األخبار للشوكاني، مكتبة التراث، القاهرة - ٧٩

 الطباحي محمد محمود :تحقيق األثير، البن واألثر الحديث غريب النهاية في - ٨٠

 .اإلسالمي التاريخ مؤسسة ،الزاوي أحمد وطاهر

  :اإلنترنت شبكة على مواقع
   www.hazemsakeek.com منتدى الفيزياء التعليمي - 
  .  audio.islamweb.net موقع إسالم ويب - 
 . www.salmajed.com – موقع الشيخ سليمان الماجد - 

 .www.dralghami.netخالد الغامدي .  موقع د- 

  ).web teb( موقع ويب طب - 
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